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কোন বস্তই সকলের পক্ষে সমান নয়। থে আলোক দিবান্ধের পক্ষ 

নিশ্রয়েজনীয় সে আলোক আমাদের পক্ষেই উত্তম। ভোগীব নিকট যে 

কোর্া কোপ্তা, কটলেট্ উপাদেয় বলিয়। আদৃত, যোদীর নিকট দেই 

বস্তই কুকুরের খাদ্য বিধায় পরিহ্ৃত। বালকের যাহা বাঞ্চনীয়, বৃদ্ধের তাহা 

পরিহরণীয়, যাহ। অসাধুন্র সুখকর, তাহাই সাধুর অতি অকিঞ্চিংকর। যাহ! 

বিবর্্মীর দর্শনে খড়, দড়ী, মাঁটা, ভাঁহাই উপাদকের অঘটন-ঘট দ-পটাক্ষসী 
আদ্যাশক্তি, গুরু অন্তের নিষ্ষট মানব, কিন্ত শিষ্যেরানিকট তিনিই সাক্ষাৎ 

্হ্ম। সাধারণ জ্ঞানে যে মানব মাংসপিওময় জীব, সেই মানব জানীর সদা. 
শিব। সেইরূপ অভক্তের চক্ষুতে যে গঙ্গ! ব্লগ্রয় নদী, বিল, খাল, ভক্তের 

চক্ষুতে সেই ধর্ম্রবী,_মুক্তির সম্বল। অভক্কের ভাবনাগ্র”বস্তর অন্ততাব চগ় 
ন1ঃ অভক্তের সংসর্গে শিক্ষানবীশ ভক্তের এবং ভক্তিতাবাঁপন্সেরও চিত্ত বিচ* * 
লিত হইতে পারে, এই আপক্কায় পতিতপাবনী গঙ্গাদেনীর কখাৰু আল্ধেচন! 



২. বেদব্যাস । 

করিত প্রস্তত হইলাম । ধ্ধনি প্রক্কৃত তক্ত তাহার নির্মল হৃদয়ে গঙ্গাদেবীর 

প্রতিমুর্তি প্রতিফলিত হয়, অন্তের পক্ষে আগত শান বাক্য প্রশস্ত গ্রমাণ। 
যে,গচ্ছন্তি স্বতে। গঙ্গাং পরাংশ্চ প্রেরয়স্তি ষে। 

ইহতে"সর্বভোগানামস্তে বিষুংপুরং ব্রজেৎ ॥ 

অন্ুবাদ--( যে) নিজে গঙ্গ। ফায়, কি পরকে পাঠান । 

* ইহ স্থুখভোগ করে বিষুপুরে যাক্স ॥ 
্বতাবতঃ এরূপ শাস্ত্রের উপর. সাধারণের দ্বণার উদ্রেক হইতে পারে। 

কেননা আন্বকাল এমন লোক নাই যে জীবনের মধ্যে গঙ্গা্নান করে নাঁই। 

কৈ! সুখভোগ বড় বেশী কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে দেখি না। সকলেই শোক 
[পে দগ্ধ হইতে দেখ! যায় ॥ এ পুরের কথ। যখন অপসঙ্গত তখন সে পুরের 

কথা অনঙ্গত হইবে, তাহাতে চিত্র কি? 

গচ্ছন্ তিষন্ স্বপন ধ্যায়ন্ জাগ্রদ্ ভূঞ্জন্ শ্বসন্ বদন্। 
যঃ স্মুরেৎ সততঙ্গঙ্গাং সচ মুচ্যেত বন্ধনাৎ 

ভবনানি বিচিত্রাণি বিচিত্রাভরণাঃ স্ত্িয়ঠ। 

আরোগ্য বিত্ত সম্পত্তি গঙ্গাম্মরণজং ফলং। 
অন্গবাদ-স্কি গমনে কি অসনে অথবা শয়নে। 

চিন্তর্নেকি জাগরণে পানে বা ভোজনে ॥ 

নিশ্বাস প্রশ্বাসে কিম্বা কথোপকথনে । 

যে স্মরে সতত গঙ্গা, মুক্ত সে বন্ধনে ॥ 

গঙ্গার স্মরণে ফল--বিচিত্র ভবন। 

.. নীরোগ, সম্পৎ ভাধ্যা--বিচিত্রাভরণ ॥ 

হরি "হরি ! গঙ্গান্থীনে নীরোগ হওয়া দূরে থাক, যেই স্নান, সেই দিন 
জ্বর-"যেন বাকাও অর্থের ন্যায় নিত্য মন্বন্ধ, ভার্ধ্যা*সম্পৎ তখৈবচ। আবার 

বিষম কথা শুনুন, 
নান মাত্রেণগাঙ্গায়াং পাপং ব্রহ্মবধাদিকং। 

ভররাঁধর্ষং কথং যাত্তিঃচিন্তয়েদ্ যো! বদেদপি ॥ 
তশ্তাহং পপ্রদদে পাপং কোট ব্রহ্ম বধোত্তবং | 

স্ততিবাদ মিমং মতা কুস্ত্রী পাকেষু পচ্যতে ॥ 
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অন্বাদ--গঙ্গ। শ্লান মাত্রে ব্রহ্মবধ আদি পাপঃ 

কেন যায়? যেবা করে চিন্তা ও আলাপ ॥ 

কোটি কোটি ব্রহ্মবধ পাপ তার হয়। 
অর্থবাদ বিবেনে নরক নিশ্তয় ॥ 

গঙ্গায় নান করিলে পাপ কেন ধায় ৮ একথা চিন্তা করিলে, মুখে বলি- 

লেওপাপ। যেমন পুলিশ, শাসনে দড়, কারধ্যতঃ জড়। অকাতরে কত 

লোঁক কাতার দিয়া স্নান করিতেছে, যদি তাহাতে পাপ ক্ষণ, তবে কেন 

তাহার! এ ক্লেশ বহুল, সংসারে বাস করে। কেনই বা অর্থের তরে দ্বারে 
বারে মধুকরী-বৃতি অবুলম্বন করে? কেনই বা! জরাজীণ” শীণ” শরীরে রোগে 

কষ্ট ভোগ করে? ইত্যাদি বিরুদ্ধ যুক্তি বাদে অধমাধিকারীর গঙ্গার প্রতি 
অভক্তি হইতে পারে। এই 'অনিষ্টাশঙ্কায় এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম! 

এ সম্বন্ধে একটী হরপার্ধতী সংবাদ পাঠককে অগ্রে উপহার দ্ি-. 

একদা। স্বেচ্ছাবিহারী * হরপার্বতী মধিকর্ণিকায় উপস্থিত। পার্বতী 
বলিলেন, দেব! আজ অর্ধজোদয় যোগ । বহুল্ঠেক গঙ্গাঙ্গানে পসমব্তে *হই- 

যাছে। এই সকল পাপী গঙ্গান্গানে পৃতাত্বা হইলে ভূভার লাঘব হুইবে। 
হর বলিলেন--দেবি ? এরা গঙ্গান্নান করিতে আসে নাই কেহ আমোদ 
করিতে,কেহ ধর্মাহঙ্কার প্রকাশ করিতে কেহ বা অন্তান্ত কারণে আসিয়াছে। 

সকলে যদি গঙ্গান্নানে আসে, তবে ভারতে এত ক্লেশ কেন? পার্ধতী 

বলিলেন--বিলক্ষণ ! এর! অর্থ ব্যয় করিয়া এত আয়ান করিয়া! কেবল মজা 

দেখিতে আসিয়াছে । তোমার কথ শুনিতে চাইনে। 

হর বলিলেন--চগ্ডি ! তবে পরীক্ষা কর। অনন্তর হর মুমুষুপ্রায় গলং-কুষ্ঠ 

্রস্তহইলেন। পার্বতী তাহার আদেশক্রমে ষোড়শী যুবতী হ্ইয়া* মণিকপি- 

কার ঘাটে কুঠী পতির শুক্রীধায় আসক্ত হইলেন। সকলে তাহার অলোক- 

সাধারণ রূপ লাবণ্য দেখিয়া এবং সেই বয়সে তাদৃশ-পতিভ ক্তি পর্যযালোচনা 

করিয়। বিস্মিত হুইল। তিনি ধর্মের গ্রাতিফুর্তির ন্যায় বিরাজ করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর কুীর যেন মৃত্যু হইলু। পার্বতী ক্ষণকাঁল যেন শোকে 

অধীরা হইলেন কর্তব্য বুদ্ধিবলে পাতর সৎকার আশয়ে অপরের সাহায্য 

প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন-পাপী যেন আমার পত্তিকে স্র্শ না 



৪. | বেদব্যাস ॥ 

করেন। তাহলে আমার তেজে তিনি দগ্ধ হইবেন । সকলেই পাপী, 

অতএব কেহই সৎকারের সহায়তা করিতে সাহদী হইল না। যুবতী 
কাদিয়া সকলের নিকট ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে 

গনৈক যুবক বলিল--আমি ভোদার পতির, দৎকার করিব। ক্ষণকাল 
অপেক্ষা কর। যুবতী বলিলেন--তুম পাঁপী ন1। পুণ্যব্ান? যাত্রী বলিল-.. 

সম্প্রতি আমি পাপী। অর্ধোদয় যোগে স্নান করিলেই অপাপী হইব। তখন 

তোমার পতির সৎকার করিব। অনন্তর অর্দোদয় যোগ হইল। যুবক 
তংক্ষণাঁৎ ভাবশুদ্ধ হইয়। তক্কিভরে ভাগীরথীনীরে মগ্ন হইলেন । হুরপার্বতীও 

অস্তর্তিত হইলেন । 

হর বঁব্লিন--পার্বাতি ! সৃহশ্র সহম্র লোক মধ্যে এ এক ব্যক্তি কেবল 

গঙ্গান্নান করিতে আসিয়াছে ॥ আর সবপ্রতারক। এখন দেখা মাক--- 

এ গঙ্গান্নান কিরূপ? 

যো লুব্ধঃ পিশুনঃ-ক্রু,রে৷ নাস্তিকে? বিষয়াত্মকঃ। 
সর্ধতীর্থেঘপি- নাতঃ পাপো মলিন এ বসঃ। 

অন্ুবাঁদ_-ধে জন পিশুন ক্রুর, নাস্তিক ও ভোগী। 

তীর্থ-ক্নানে (ও ) মলিন সে, হয় পাঁপ ভাগী ॥ 
পিগওদানং তপঃ শৌচং তীর্থ মেবা শ্রতঃ তথা। 

সর্বান্তেতান্তীর্থাণি যদি ভাবোন নির্মল: 

অন্বাঁদ-_-পিগুদান, তপশ্চর্ধা। শৌচকার্যাচয়। 
তীর্থসেবা, শান্জ্ঞান, বাহ। কিছু হয় ॥ 

তীর্থে যদি কর তুমি, তথাপি বিফল। 

তোমার মানস যদি ন। হয় নির্খল ॥ 

গ্রতিগ্রহাদপাবত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কের্নচিৎ। 
অহঙ্কারবিমুক্তশ্চ সতীর্থ ফলমশ্তে 
অক্ষকে। নিবারভো৷ লঘাহারো জিতেজিয়ঃ। 

বিমুক্ঃ সর্বসনদৈর্ষঃ সভীর্থফলমখতে ॥ 
অনুবাদ--নাহি করের প্রতিগ্রহ, সন্তষ্ট সদায় । 

অহঙ্গার-বিরহিত, তীথফনি গায় 
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দাক্তিকত। নাহি, করে, নাহি অর্থাজ্দ্বন। 

লঘুপাক বস্তজাত, করে যে ভোজন ॥ 

পঞ্চজ্ঞানেক্ত্রিয় যেবা সদ করে জয় । 

সর্বাসক্তি বিমুক্ত সে তীর্ঘকল পায় ॥ 

হন্ড+ পাদ, মন যার, সুর্সংযত হয়। 

বিদ্যাতপ কীর্তিবান্, তীর্থফল পায় ॥ 

এতগ্িন্ন আরও অনেকগুলি ইতিকর্তব্যতা তীর্থযাত্রীর 'পক্ষে, অভিহিত 

হইয়াছে, তাহাও কর্তৃব্য। তাহার মধ্যে কতকগুলি সরূপ নির্বধাহক অঞ, 
আর কতকগুলি প্রধ্যনের পুষ্টিকারক। শ্বরূপনির্বাহক অঙ্গগুলি না করিলে 

কর্ম জন্ত ফল আদৌ হয় না। পূর্বোক্ত অঙ্গগুলি সরূপনির্বাহক অঙ্গ, 

তাহার অভাবে ফল হয় না। 

আক কাল হিন্দ সম্প্রদায় দিন দিন ভক্তিশৃহ্য হইতেছেন। গঙ্গাও অস্ত- 
দানের চেষ্টায় আছেন। বলুন দেখি, গঙ্গাঞ্অন্তর্থিত হইলে কি তাহার জল 
একেবারে শুষ্ক হইকে॥ বস্ততঃ জল থাকিবে ক্রিন্ত গঙ্গার পবিত্রতার কারণ- 
শক্তি অপ্তর্থিত হইবে । 

অভক্ত জলে স্নান করে, গঙ্গায় করে না। ভক্ত গঙ্গায় বান করেন। 

গঙ্গা গাঙ্গের জলে অধিষ্ঠাত্রী, সমস্ত বস্ততেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, শু কথা 
গ্রস্তাবান্তরে সমর্থিত হইবে। গঙ্গাদেবী অভক্তের স্পর্শভয়ে অন্তহিত হন। 
ভক্কের সকাশে আবিভূতি হন। এ অন্তদ্ধীন ও তিরোধানের কারণ 'আমা- 

দেরই হৃদ্গত ভাবশুদ্ধি ও অশুদ্ধি। তাই অভক্ত যংকালে স্নান করে, তৎ- 
কালে পার্শচরভূত যাট্ হাজার বিদ্নবৃন্দ ধর্ম্রবী ভাগিরথীকে বেই্টন করিস 
অবস্থান করে, স্নানাধার জল হুইতে তাহাকে অন্তর্থিত করিয়া দের । অভক্ত 
কেবল জলে স্নান করে।” তাহার বাহ্মল জলম্পর্শে বিদুরিত হয় বটে কিন্ত 
অন্তর্গত মল যেমন তেমনি থাকে । এই কথায় সাধক গ্রায়শ্চিন্ততন্থধত কষ্ধী- 

পুরাণের বচন যথা-- 

যট্িবিদ্বসহল্রাণি গঞ্গ। বুক্ষপ্তি সব্বদা। 

নিবারয়ন্ত্যতক্রাশ্চ পাপকর্মরতাশগ1 ॥ 

সর্বদা মাট হাজার বিদ্ব গঙ্গাকে রক্ষা করিশ্েছে। পুাপর ত* অভ 
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শন্নান করিতে গেলে তাহার! 'তাহাদ্দিগকে নিবারণ করে, গঙ্গার নিকট যাইতে 

দেয় না.। ইহার.সমসেবক বচন আরও আছে, বাভ্ল্যভয়ে লিখিলাম ন]। 

গঙ্গাক্নানে ব্রহ্মজান পর্্যস্ত সাধিত হইতে পারে। স্থানমাহাঝ্্যে নির্্মল- 
চিন্তে ধর্মবৃদ্ধি হয়, অন্তরুদ্ধ তক্তির প্ফারণ হয়। তবে চিত্ত নিতান্ত অনির্্মল 
থাকিলে কিছুতেই কিছু ছয় না। যাহার বুদ্ধি আছে, ধারণা শক্তি আছে, 
সে যদি লেখা পড়! শিক্ষা করে, তবে তাহার মনোব্রথ পুর্ণ হইতে পারে; 

কিন্ত যাহার বুদ্ধির ঘর শূন্ত, তাহার বিদ্যার অভাব কিছুতেই পুরণ হয় না। 
মেইরূপ যাহার হৃদয়ে ভক্তিভাব গুঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহারই ভক্তি 
স্থান মাহাত্ত্যে স্করিত হয়। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র। .পৃর্বে তথায় অনেক 
ধর্মকাধ্য অন্ত হওয়ায় অথব অন্তান্ত কারণে সে স্থান অনির্বচনীয় ধর্ো- 
দ্দীপক শক্তি সম্পন্ন | তাই তথায় সহস! ধর্থাবুদ্ধির ক্ষরণ হয়। "সমবেতা 
যুযুৎসবঃ* কুরু ও পাগুব যুদ্ধেচ্ছু হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র কৃরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া- 

ছেন। অর্জুন বাটা হইতে যুদ্ধ করিব--এই সম্বল্প, করিয়া আগমন করিয়া- 
ছিলেন। স্থান মাহাস্ত্যে তাহার সে বুদ্ধি অন্তহ্িত হইল, তাহার পরিবর্তে 
ধর্ঘবুদ্ধি আমিয়া উপস্থিত হইল। ধর্মবুদ্ধির ও যুদ্ধবুদ্ধির পরম্পর বিবাদ 
বাধিল। এই তুমুল সংগ্রামে উভয়ের বলাবল পরীক্ষিত হয়। যুদ্ধাবুদধি ধর্ম 

বুদ্ধির "নিকট পরাস্ত হইল। তথায় ধর্মবুদ্ধির জয়ের কোন আশা ছিল না। 
ধর্মবুদ্ধি নিঃসহায়। যুদ্ধবুদ্ধি ধন্ঃ শর, কবচ, হুন্তী, অশ্ব, রথ ও পাদাতি 
প্রভৃতি সহায় সম্পন্ন । বিশেষতঃ সন্ুখে শত্রু বর্তমান॥। কেবল স্থান মাহা- 

স্ব্েই ধর্শবুদ্ধির জয় হইল। তাই অর্জুন “ন যোত্ন্ত ইতি গোবিন্দমুু! 
তুফীস্বভৃব হ।”» আমি যুদ্ধ করিব ন! বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলেন। ধর্মবুদ্ধি- 
শৃহ্য র্য্যোখনের মনে ধন্মভাব উদ্দিত হইল না। অতএব স্থান মাহাত্ম্য 

গঙ্গাতক্তের গঙ্গান্গানে ব্রহ্ধজ্ঞান লাভ কর! নিতান্ত অঁুক্ত নয়। 
জলে স্নান করিলে কিছুমাত্র ফল হয় না_-এমন নয়। তবে সে ফল 

অতি অকিঞ্চিংকর। বীরোচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া চাবুক হাতে করিলে 

সাদীর ভাব মনে উদয় হয়। কেশ সম্মার্জন ও দিব্য বন্ত পরিধান করিলে 

বিলাসিভাবের আবির্ভাব হ্য়। তিলকধারী হইয়া নামাবলি স্বন্ধে দোছুলা- 
মান করিলে মূনে গুরুভাবের বিকাশ হয় ॥ বাবাজী বলিয়া ডাকিলেই বাৎ- 
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সল্যভাবের উদয় হয়। সেইরূপ আমি দাস্তিক+ বিষর়ী, জুরকরখা, পদ্স্বাপ- 
হারী প্রভৃতি মাঁলন শ্বভাব সম্পর হইলেও স্নান করিতে যখন ভাগিরথীতীরে 

দণ্ডায়মান হই, তখন এ অধমের মনেও চকিত চকিত প্রায় ভক্তি- 
ভাবের অবছায়া দেখ দেয়। সেই ছাক্কাগ্থত ভক্তিতে আমার কিঞ্চিৎ পাঁপ 
নই হইতে পারে। বারম্বার সেইরূপ নকল করিতে আসল আসিয়! উপস্থিতও 

হইতে পারে। তাই লোকে বলে সৎকর্মের নকলও তাল। শীস্ত্রও বলেন 

"অনুক্ঞীপি বচঃ কিঞ্চিৎ ক্ৃতং ভবতি কর্মণা।” * * 

মন্ত্রোচ্চারণ ন। করিয়াও কেবল কর্মের ঘার৷ পুজাদ্দির অভিনয় করিলেও 

কর্ম কৃত হয় অর্থাৎ ক্র জন্ত কিঞিৎ ফল হয়। 
নট প্রকৃতি এমন লোক আছে, যাহার! শত সহস্রবার তীর্থযাত্রী হইলেও 

ভক্ভিভাঁব মনে স্থান দেয় না! । কৃত্রিমভাবে তাহাদের হদম আবৃত থাকে। 

নট অভিনয়ক্ষেত্রে মুখে ঞ্ুবচরিত্রের.অভিনয়ে ভক্তিরসের ফোয়ারা আবিষ্কার 

করে। কার্্যতঃও যেন ভক্তিতরে গদগদ হইয়াপ্মাতোয়ার1 হয়। কিন্তু রঙ্গ- 

ভূমি পরিহার করিয়ধৃই শ্বতাবন্থলভ রঞ্গরসে ,জীবন মিলিন করে। তাদৃশ 
লোকের গঙ্গাঙ্গানে ফণ্ হয় কি না! গঙ্গাই বলিতে পারেন। ভাগিরথীর 

করুণা অপার। তিনি অভক্তেরও প্রক্ষিপ্ত অস্থি ক্রোড়ে ধারণ করিয়! তাহার 
সদগতির ব্যবস্থা করেন। সেই সময় তাহার নিকট তক্তাতক্তের,সনান 

দ্বাবী। কর্তব্যপরায়ণ পিতামাতা অভক্ত পুত্রেরও স্তাষ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 

করেন না। তাই বলি মা! এ ভক্তিহীন অধমও যেন চরমে তোমার কপা- 
কণ। হইতে বঞ্চিত না৷ হয়। 



এক বস্ স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করে এক জল সরোবর, 
পারাবার; বিল, খাল--প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয় ॥ স্থান মাহাক্ম্ে 

বস্তর বলাবল ও গুণের তারতম্য হইয়। থাকে। সেইরূপ একই ভালবাস। 

পাত্রন্ডেদে ভিন্ন ভিন্ন আধ্যায় আখ্যাত হয় পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতির 

প্রতি ভালবাসার নাম ভক্তি) পুত্র প্রতি ভালবাসার নাম ন্নেহ। পতি- 

পত্ধীর ভালবাসার নাঁম প্রেম। সুহ্ৃদের প্রতি ভালরানা নাম সৌহার্দ 
আমর! জগৎ আদর্শ করিয়! ঈশ্বরকে ভাল বাসি; তাই কেহ ঈশ্বরকে সথি- 
ভাবে, কেহ বখসলভাঁবে কেহ ৰা প্রেমিকভাবে দেখেন। যে ধাপে উঠিলে 

ঈশ্বরকে সখিভা'বিতে দেখিতে পার যায়, আমর! অদ্যাপি সে ধাপে উঠিতে 
পারি নাই । পিতামাতার সভায় তাহার জন্ত জনকভাব দেখিয়া ভক্তিভাবে 

ভাঁল বাসিতে শিখিয়াঁছি। পিতামাতাকে ভক্তি করি কেন? পুত্রকে গ্রীতিপুণ 

হাদয়ে ন্েহ করি কেন ? ইহারও ঘষে যুক্তি, ঈশ্বরে ভক্তি করার সেই যুক্তি। 
পানীয় জলের জন্ত উদপান, বাসনাদি মার্জনার জন্ত গর্ভ, স্নানের জন্ত 

সরোবর, বিদেশ গমনের জন্য নদী---এইবূপ পৃথক্ পৃথক্ কার্ধ্যের জন্ত পৃথক 

পৃথক জলাশয়ের আশ্রক্স গ্রহণ কর। অপেক্ষা! এমন অন্থাশয়ের ধারে বাম কর! 

ভাল + যাহার দ্বার1'আমাদের সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে। কারধ্যের 
গৌরব স্বীকার নির্বুদ্ধির পরিচায়ক । বুদ্ধিমান্ কার্যের লাঘবের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়। অভীষ্ট লাভ করেন। 

* স্ত্রী, পুত্র, ছুহিতা, দৌস্টিত্র প্রভৃতি শ্বঞনকে পৃথক্ পৃথক্ ভাল বাসিবার 
জন্ত চিত্ত পুথকৃরূপে বিচলিত কর! অপেক্ষা কেবল ঈশ্বরের জন্ত বিচলিত 



শক্তি । ৬ 

হওয়া ভাঁল। সেই বিচলনে সমস্ত বিচলিত হয়। , ঈখর ভালবাসা যাঙ তীয় 
ভালবাসার. সহিত অভোবস্থায় থাকে । যেমন ঈশ্বর জ্ঞাত হইলে আর 
কিছু অজ্ঞাত থাকে না, ঈশ্বর মত হইলে আর কিছু অমত খ্বাকে না, ঈশ্বর 
তক্িত হইলে আর কিছু অতর্কিত থাকে, না) * প্নেইরূপ, ঈশ্বরকে ভাল. 

বাদিতে জানিলে আর ছু ভাপবাসিতে অবশিষ্ট থাকে না। সহ্োদর- 

বর্গের সহিত সদ্বাবহার না করিলে পিতার সহিত সদ্ধযবহার ক্ষর! হয় না, 

সদ্যবহারমূলক ভক্তিরও সন্মান রক্ষা! হয় না। পিতামাতাও স্চ্দপ*সদ্যবহারে 

সন্ধ্ট হন না। যিশি পিতাকে ভালব।মিতে ইচ্ছা করেন, তাহার অগ্রে 

সহোদরের সহিত সদ্যবহার শিখিতে হয়। জগংপিতার সম্বন্ধেও এই নিয়ম। 

তাহাকে ভালবািতে হইলে জীবমাত্রেরই সহিত সদ্বাধহার করিতে হয়। তাই 

পাতঞ্জলদণণ বলিতেছেন । "মৈতীকক্ষণাখু দিতোন্পক্ষাণায় স্থখহুঃখপুন্য- 

পুণ্যবিবয়াণাং ভাবনা ভশ্চিন্ত প্রনাদনামিতি |” পরের মুখে স্থুখী হইলে, 

পরের ছুঃখে হঃখা হইণে, পরের অগ্ঠিত ,পুধচ্কাষ্যে হর্য প্রকাশ করিলে 
ও পরের পাপাচরণে, উপেক্ষা করিলে__পরের, মূখে ইর্ধী। না করিলে, পবের 
দুঃখে আমোদ অনুভব "না করিলে, পরের পুণ্যকাধ্যে বিদিষ্টভাব অবলম্বন 
ন। করিলে, পরে পাপকাধ্য করিতেছে নিগে তাহার অন্থকরণ না করিলে 

চিন্ত প্রসন্ন হয় । চিন্ত প্রসন্ন হইলে তক্ষি স্বতঃ ক্দব্রিত হয়। , 

ভক্তি অন্তরের বস্ত। এদয় মন্দিরের অমূল্য কাহ্ন্ুররত্র । এ রত্ন চোরে 

চুরি করিতে পারে ন।।--বিতরণেও বিতরিত হয় না। বরং ব্যবহারে ইহা 

পুষ্ট হয়। অভ্যান সুলভ সন্ধ্যা গ্রহতি নিত্য কন্দে ইহার কেশাগ্জপণ 
করা যায় না। তিলকে ভক্ততিলক হওয়া যায় না। মুখে “হরি হরি" 

করিলে ভক্তির মর্যাদা রক্ষিত হয় না। অনেকে ভাবিতে পারেন, আমরা 
যথাশাক্ত আরাধন। করিঞঈথর মানি ও শ্রন্ধ। করি,অতএব আমি ঈশ্বর ভক্ত। 
একটু বিবেক শক্তি পরিচালন। করিলে বেশ বুঝা। যাক এ আরাধনাম্ম এ 
মানার ও এ শ্রদ্ধার গভীরতা অসীম! ভ্শ্তে পিতাকে প্রিয় সম্ভাষণ 

* যেনাশ্রুত হত ভবতি, অমতমতং, অধিজ্ঞাত বিজ্ঞাতমিভি 
ছান্দোগ্য। 



১০ , বেদধ্যান।, 

করিস এবং চর্স্য, চো, লেহরূপা--উপাদৈর বস্ত ভোজন করাইলে 

পিতৃভক্ত হয় না। যেপিতার সমস্ত আদেশ অকপট চিত্তে শিরোধার্য্য 

কৰে, তাহার স্তায় অন্যায় বিচার ন1! করে, পিতার ম্থখের জন্ত আত্ম- 

বিসর্জন করে, পিতার ভালবাস্পার সহিত সমস্ত ভালবাসার সামঞ্ন্ত 

করে, পিতার মতের অবিরোঁধে ইন্ড্রিয় পরিচালনা করে, পিতার মননে 
আম্মমন ডুবাইয়। দেয়, সেই পুত্রই ভক্তিমান। সেইরূপ যে সর্বদ। শ্রদ্ধার 

সহিত ঈশ্ব্ আদেশ প্রতিপালন করে, যাহার “হৃদয়” ঈখরপ্রেমের ঘোরে 

বিভোর থাকে, যাহার “কর্ণ” ঈশ্বরকীর্তিকীর্তন শুনিতে ভালবাসে, যাহার 

পচক্ষু* ঈশ্বরের রূপ দেখিতে ব্যগ্র হয়, যাহার “নামিকা” ঈশ্বরের অঙ্চনায় 
উপহ্ৃত পুম্পের সৌরতে প্রমোদ লাভ করে, যাহায় "ত্বক্* ঈশ্বরভক্তের চরণ- 

রেণুস্পর্শে ক্কতার্থতা লাভ' করে, যাহার রসন। ঈশ্বরের নিবেদিত 'নবেদ্যের 
রসাস্বাদনে চরিতার্থ হয় এবং যাহার “মন” জশ্বরে,--মননে, নিদিধ্যাদনে 

নিযুক্ত থাকিতে ভাল বাগে, ঘ্ৌই প্রর্কত শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিমান্। ভাস! ২ 
বাহ্ ক্রিয়ায় ঈশ্বর মাঁসাও হয় না, ভক্তি ও কর! হয় না) বল দেখি, রাজভক্ত 

কে? রাজাকে কেবল ভয় করিলে রাঁজভক্ত হয় ন1 যেরাজার আদেশের 

বিরুদ্ধে কার্ধ্য করে না, রাজার আজ্ঞায় প্রতিবাদ করে না, রাজার সস্তোষ 

কায়মনোবাক্যে সম্পার্ছন করে, সেই যথার্থ রাজভক্ত। 
এখন বলিতে পার, ঈশ্বরের আদেশ কি? তাহার কাধ্য কি? এবং 

তিনি কিসে সন্ত থাকেন? হিন্দু বলেন, শাস্ত্রোক্ত বিধিবাক্যই ঈশ্বরের 
আদেশ। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বলেন, বাইবেলের উপদেশ ঈশ্বরের অদেশ। 
এইরূপ সকলের স্ব স্ব ধর্মের শাসনকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়! বিশ্বাস করেন। 
আমর! ঘের মূর্খ,--কাহাঁর কথায় বিশ্বাস করি। আমি কাহারও কথায় 
বিশ্বাস করিতে বলিতে পারি না। অথব। সকলে কথায় বিশ্বাস করিতে 
বলি। এ বিশ্বার্সের দৃঢ়তার জন্ত দর্শনশাস্ত্রের কুটতর্ক আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হয় না। সরলভাঁবে বিবচনা,করিলে সমগ্র বিশদ হুইবে। তুমি ভৃত্য ঈশ্বর 
গ্রতু। * তুমি অধীন, তিনি স্বাধীন। ভূত্যের জীবিকার ভার প্রভুর উপর, 
প্রভুর কার্যের ভার তৃ্তের উপর আর্পত আছে। অতএব তুমি প্রভুর 
কাব্যের জন্ত জীবন উৎসর্গ কর। আপনার কার্য করিলে গ্রভু অসন্তুষ্ট 
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হইতে পারেন। আহার বিহাব্রও তোমার কার্শ্য ভাবিও না। উহাও 
প্রভুর উপর অর্পণ কর। প্রভুর কার্ধ্য সাধিতে গ্রভূর প্রস়াদে উদ্দর পূর্ণ 

কর। প্রবল কর্তব্য ক্রোতে আপন কামন] ডুবাইয়! দেও প্রভুর অন্থরোধে 
দার পরিগ্রহ করিতে পার। ্বয়ং এবং.পরিণতা স্ত্রী--উভয়ে মিলিয়া৷ পর- 

স্পরের সহায়তায় প্রতৃর কাধ্য ভাল হইবে ভাবিয়া বিবাহ কর, দম্পতির 

প্রেমের পুতলি পুত্রের ঘার৷ গ্রাতুর কায সাধনরূপ মুখ্য গরয়োজনের জন্ত 

সত্রী সহবাদ করিতে পার। ধাহাদের প্রসাদে প্রতুর কাধ্য ঈম্পাদন করি- 

তেছি, সেই পিতৃলোকের খণ মোচনের উপায় পুত্র; অতএব পুত্রোৎপাদনও 

প্রভূর কার্ধ্য। পুত্র না,হইলে প্রভুর স্থষ্টি থাকে কৈ? পুত্রো্পাদনে ইন্দ্রিয়ের 

সুখ, প্রসাদভোজনে রসনায় সুখ, গ্রভূর কীর্তন, শ্রবণে শ্রবণের স্থখ-_ 

ইত্যার্দি অবান্তর এঁহিক সুখ তোমার অধস্রন্থলভ। বিষ হউক, বা অমৃত 

হউক, যাহা তোমার ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হুইবে গ্রভূকে নিবেদন না করিয়া 

উদরদাৎ করিও না, দেখিবে তাহাতেও *তোমার প্রভুর তুষ্টি সম্পাদন 
হইবে । চুর 

সন্ধ্যা্দি অথবা নেমাঁজ প্রভৃতি যে কোন উপাসন! ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি 
পূর্বক মনের অচল অটুট বিশ্বাদের সহিত অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই ঈশ্বর 
প্রসাদ লাভ কর! যাইতে পাঁর। সাবধান। বিশ্বাসের ভিত্তি যেন দৃট়*হয়, 
নতুবা ভোগবানন। ব্যত্যায় তোমার সাধের বিশ্বাসের এমারৎ ভাডিয়া চুরমার 

হইবে। 

আমি হিন্দু, হিন্দুধর্মা্থমোিত কার্য প্রপঞ্চ করিতে হইলে পরিবার প্রতি- 

পাঁলন কর। হয় ন।-এরূপ ভাবন। দূর হইতে পরিহার কর। এইট্রী আমার 

কাজ, এইটি প্রভুর কাঞ্জ এরূপ কারধ্যের পৃথক অস্তিত। স্বীকার করিও না। 
প্রভুর অন্নে ্ষুবা নিবৃত্তি কর, প্রভুরদেয় বনে লঙ্জ! নিবারণ কর, প্রভুর ক্পায় 
বিপৎ হইতে মুন্তিলাভ কর, তবে কেন প্রভুর অন্ন খাইয়ঃ গ্রভূর বস্ত্র পরিয়। 

অবিপন্নাবস্থায় আত্ম কাজ কর। তুমি যদি চতুর হও তবে আত্মকাজের 

পৃথক অস্তিতা স্বীকার করিও না। প্রভুর*কার্য্যের অন্তরালে আপন কার্যা, 
মিটাইয়া দেও। হঠাৎ বোধ হয ন। যে তোস়ার কাখ্য করিতেছ'। 
প্রভুর উপাসনার জন্ঠ অস্কুরীয়ক ধারণ কর, প্রভুর উদ্দেশে বলয় "বারণ 
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কর, নৃতন বস্ত্র পরিধান*কর, চন্দন চর্চিত হইয়া শরীরের শোভা সম্পা- 

দন কর। প্রভুর আহারের জন্ত উপাদেয় আহাধ্য আহরণ কর। গ্রতুর 
সেবার জন্য অর্থোপার্জন কর। এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাঁপ 

অনুষ্ঠান কর। প্রতৃর কাধ্য বহুল!"দমস্ত খু'টগ। করিতে পারিব না, ভাবিয় 

বীত-শ্রদ্ধ হইও না। পক্ষপাতশূন্ত" প্রভু প্রসন্ন হইয়া তোমার কাধ্যভার 
কমাইয়! দিবেন। গ্রভূভক্তভৃত্যের চিরকাল বাগানের কুলির ন্যায় গতর 

খাটাইতে হঞ্ধ না। এই উত্তমাধিকারী তক্তের অনেক নিত্য, নৈমি- 

ভ্িক ও কাম্য কর্ম্ম করিতে হয় না। অতএব উক্ত হুইয়াছে।, 

বর্ণাশ্রম ধর্মাচারাচ্ছান্ত্রযন্ত্রেণ যন্ত্রিতঃ। 

নির্গতোহসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাঁদিব কেশরী ॥ 
অর্থাৎ--এত দিন তুমি শান্তর যন্ত্রে বন্ত্রিত ছিলে, এখন যদি পিঞ্জরাবদ্ধ 

কেশরীর ন্যায় স্ুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়, বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিপালন করিতে 

পার, ইচ্ছা না হয়,,করিও ন1€ এখন তুমি পেন্সেন পাইবার উপযুক্ঞ) 
প্রভুর আদেশ অপেক্ষা, করিয়া যে ভৃত্য নিক্তি্ন থাকে, সে মূর্খ । 

গ্রভূর তৃপ্তি হইবে বিবেচনায় আপন মনোমত অনেক কার্য করিতে হয়। 

কতক বা লোকের কথার কর! হয়! তাহার কৃত কর্ম তাহার অভিপ্রেত 

হইঠেও পারে, না হইতেও পারে। মনে কর, যজ্ঞার্থে প্রাণিবধ,-_- 

ইহা! যে প্রতুরই নিতান্ত অভিপ্রেত, তাহা নহে, তবে তোমার যেমন 
প্রবৃত্তি, তেমনি ব্যবস্থ। “যদনঃ পুরুষ রাজং! স্তদন্াস্তম্ত দেবতাঃ1” রজো- 

গুণের উপকরণ ব্যতীত তোমার হৃদয়ের র্োগুণান্গরঞ্জিত ভক্তির 

উদ্রেক হইবে কেন? তোমার হৃদয়ে সাত্বিক গুণেব লেশ মাত্র নাই। 

সাত্বিক যজ্জে অন্তরুদ্ধ সান্বিকীভক্তির বিকাশ হইবে কেন? প্রসঙ্গত্রমে 

মেধ্য পশ্ুরও উপকার করা হয়। কুকুর, শৃগালের উৎসব এই দেহ 

দেবকার্য্যে ব্যায়িত,হওয়ায় যজ্ঞীয় পশুর সদ্গতি হয় শ্রুতি বলেন, “তেন 

সম্ঞপনন্ত নবা উবেত তত্র'শ্রেকে তরিয়াসি দেবান্ ইন্দসি পক্ষিভিরি- 
ত্যা্ি ॥” ফল কথা, ভাল কায হউক, আর মন্দ কাধ্য হউক, আর 

নুন্দর কার্য হউক, ষদি আপনার অস্তিতা৷ লোপ করিয়! প্রাণপণ শক্তিতে 

কার্পা* ভাবির সম্পাদন কর, তাহা হইলে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে 



; * ভক্তি । ১৩ 

হইবে ন। এবং তিনি তাহাডেই প্রীত হন। ক্তাঁই ভক্ত গ্রাণের কপাট 

খুলিয়া হৃষীকেশকে দেখাইতেছেন। | - 

জানামি ধর্মং ন চ মে গ্রবৃত্তি- 

জানাম্যধর্মং ন চ গে নিবৃতিঃ। 

ত্বয়া হবীকেশ হৃদিদ্থিতেন 

যথা-নিযুক্তোহম্মি তথা করোমি ॥ ৃ 

একদ] ভক্ত একবার প্রাণের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিয়াছেন-_ 

প্রাতরুথায় সায়াহং সায়াহাৎ প্রাতরস্ততঃ। 

'যৎ করোমি জগন্মাত স্তদেব তব পূজনং ॥ 

তুমি জগতের মা আমিও জগৎ ছাড়! নাই।, অতএব তুমি আমারও 
মা। তাই বলি, হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হুইতে সাক্নাহু, সায়ং কাল 

হইতে পূর্বান্ৃ--চব্বিশ ঘণ্টায় সৎ, অসৎ- যা” কিছু করি, তাহাই তোমার 

পুজা। আমার জন্য আমি কিছু করি গা | তোগ্তার জন্য কার্যকরি, 
অতএব তুমিই সে কাঁঙ্যুর ফলভাগী। . * 

ভক্তের প্রাণের গাথা শুনিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ আর থাকিতে পারি- 

লেন ন। তাহার আসন টলিল। নারদ দেখিয়া শুনিয়। অবাক । নারদ 

বলিলেন, সে কি ঠাকুর তুমি যোগীর ধন-_যোগগম্য। শতসহত্র বৎসর 
তপশ্চরণ করিয়াও অনেক জন্মেও তোমার লাভ করিতে পারে না। 

আজ কিন ন-গণ্য এক জন ভক্ত ভক্তিভরে বারেক ডাকিল আর থাকিতে 

প|রিলে না? ছি! তোমার লীলা, তুমিই বোঝ। 
ভগবাঁন্ সহান্ত বদনে নারদকে বলিলেন,__- 

"নাহং বসামি বৈকুঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ। 

মভ্ক্ত1 যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ , 

নারদ! আমি বৈকুৃঠধামে বাস করি না, যোগিগণেক হদয়েও বাদ করি 
না। আমার তক্তগণ যেখানে আমার গুর্ণগান করেন, অথব| *ডাকেন 
সেই খানেই আমি উপস্থিত থাকি । * ও 

তক্তবংসল ভগবান তক্তশরীরে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন; বংস বর 
গ্রহণ কর। ৬ 



১৪ বেদব্যাম। , 

ভক্ত হাসিয়া বলিলেন, ধরদ ! তুমি কি বর দ্বিব।? আমি বণিক নই 
দে, তোমার মহিত ভক্তির বিনিময় করিব। 

কৌয়ঃ স্থতিং ভক্তিমুদস্ততে বিতো ! 

ক্রি্স্তি যে কেবলধোবলবয়ে। 

তেষাঁমসৌ ক্লেশলএব শিষ্যতে 

নান্তদ্ যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ভাগবত। 

তাৎপর্যয--মনে কর একধারে অতিনামান্য ধান্য আছে এবং অপর 

ধারে স্তপাকার তুষের (চিটের) গাদা আছে, কিন্ত লোকে বেশী 

দেখিয়া, বেপী ফল পাইব ভাবিয়া তুষের গাদায় যদি অবঘাত করে, 
তাহা হুইলে যেমন তুষের ফল তুষব্যতীত আর কিছু হুয় না। সেইক্ধপ 

হে প্রভে।! যে ব্যক্তি ভঞ্জি বিষয়ে উদাসীন হুইয়৷ জ্ঞানলাভের জন্য 

কেবল শ্রবণ মননাদি করিয়! ক্রিষ্ট হয়, তাহাদের সেই ক্লেশবহুল বৈধ- 
কার্ষ্যের ফল কেবল ক্রেশ হয়। অতএব প্রভো! ভক্তির যখন এত প্রশংসা 
তথন। | এর 

নাস্থ] ধর্মে ন বস্থুনিচরে নৈব কামোপভোগে 

যস্ভাব্যং তন্ভবভূ ভগবন্! পূর্বকর্মান্থরূপং | 

এতৎ প্রাধ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেহপি 

তৎ্পাদ্াস্তোরুহগত! নিশ্চল। ভক্তিরস্ত ॥ 

হে ভগবন্। প্রাক্তনকর্মের ফল যাহ! হয়, হউক। আমার কিন্তু ধর্দে 
আস্থ। নাই। ধন্মের ফল ধনেও আস্থা নাই। ধনের ফল কাম্যবস্তর 

উপভোগেও*আস্থা নাই। আস্থা কেবল ভক্তিতে অতএব প্রার্থনা করি-_- 

জন্ম জন্মান্তরেও যেন তোমার পাঁদ পদ্মে অচল! ভক্তি থাকে । 
আবার বলি। 

ন কাময়ে নাথ ! তদপ্যহং কচিং 

ন যৃত্র যুল্সচ্চরণান্ুজা সবঃ। 

মহ্ত্তমাস্ত হদয়ান্মুখচ্যুতো৷ 

বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥ 

তুমি যখন জগতের নাথ ; তখন তুমি সুমস্তই দ্বিতে পার, তাই ঝা 
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হেনাধ! আমি মুক্তি চাই না_যে মুক্তিতে ৫তাম।র চরণ পন্মের মধুর 

যাতোয়ার! হওয়া যায় না। অতএব এই বর দেও--ষেন আমার সহল্লু সহস্র 
কর্ণ হুয়।' সেই সহম্রসহত্র কর্ণে তক্তের হৃদয় হইতে গলিত, মুখ হইতে 
বিনির্গঠত তোমার চরণযুগলের কীর্তন প্রাণ ভরিয় শ্রবণ করিয়! যেন 
পরিতৃপ্ত হই। ছুইটামাত্র কর্ণে শুনিয়া! গ্রসন্তপ্ত প্রাণের নিবৃত্তি হয় ন। 

অনস্তর ভক্ত ভগবানের বরে দিব্য সহম্র কর্ণে নাদবিন্দুধ্বনি শুনিতে 

লাগিলেন। সেই নাদবিন্দু ধ্বনির প্রতিধ্বনি কোকিলের কলক৪, কাকের 
বিষমকে বাতাসের হিল্লোলে, জলের কল্লোলে, ভক্ত হৃদয়ে ধ্বনিত হইল, 
তখন ভক্তের ভাবপ্রবাহ শাস্তিসমুদ্রের উদ্দেশে চলিতে লাগিলে। 



ধর্ম-আন্দোলন ন! হুজুগ্। 

কেন এমন হইল! যাহা এত তেজ, এত গর্ব, এত পর্দার সহিত 

আরম্ভ কর! হইয়াছিল, যাহার বেগে বাঙ্গালার তাবৎ বিধর্্ম প্রচার 
ভাসিয়৷ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে 

গীতা-ভাগবদাঁদি গ্রন্থ বিরাজ করিতেছেন, যাহার তীব্র তাড়নায় বাঙ্গা- 
লার অনেক পোক্তপাপাসক্তপদস্থ বৃদ্ধ আবার সৎপথে--আঁচারের পথে 
বিচরণ করিতেছে, যাহা অনেক অন্গতপ্ত ছুঃখীরে শাস্তিবারি দানে 

পরিতৃপ্ত করিয়াছে, সেই আর্ধ্যধর্মান্দোলন এমন নিস্তেজ-_নিশ্প্রভ হুইল 

কেন? সেই ধর্মীগাথার সপ্তম সুর কেন এমন জড়তার খাদে মিশিয়া 

যাইতেছে--কেন এত ' অবসাদ --কেন এত বৈরাগ্য ? কি-জানি--কেন ? 
বাঙ্গালীর চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলে কি ইহার প্রকৃত তথ্য পাওয়! 

যাইবে? অথবা! অবস্থাবাদের অবতারণা করিয়া! যুক্তিতর্কের তন্মস্ত,পে 

সব পুরুষকার ঢাঁকিয়। রাখিতে হইবে? কে বলিবে বাঙ্গালীর অনৃষ্ 

কেন এমন--এমন আশু উতৎসাহকর-আশাপুর্ণ এবং পরিণাম বিশুফ ও 
আশাবিরহিত! বড় আশায় বুক বাধিয়! বড় উৎসাহে জোর করিয়। 

জীবনের মুখ সম্পদের মোহিনীছায়। দেশ-হিতৈষণার অন্তরালে 
লুকাইয়া, অনেক কোমল প্রাণ হ্বদয়বান, ধর্মপিপান্থ এই আন্দোলনের 

সাগরে, বাঁপ দিয়াছিলেন।' এখন তাহারা কোথায়? কেন দলাদলির 

এবং সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ কোটরে ,মুখ লুকাইয়া বসিয়া আছেন! ভারতে 

কি ইতি পুর্বে ধশ্ধের ঈররন্বতী অস্তঃদলিল! বহিতেছিলেন না? পক কি 

বাঙ্গালায় ইহ! হইতেও শ্িপ্ধকর, ইহা, হইতেও আনন্দবর্ধক ভক্তিশীকর- 
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সম্পৃক্ত ধর্মের মলগমারুত প্রবাহিত হইত ন৮? হইত বৈ কি।* তর 
দেশে অনেক স্ম্প্রদায় সঃ হইয়াছিল, ধর্মের নামে অনেক পাপাচরণ 

হুইতেছিল, ষোগের নামে অনেক সন্ত্তি মখিত হই তছিলু, তভ্ভির দোহাহ 
দিয়! প্রবঞ্চন! প্রশ্রয় পাইতেছিল, বাঙ্কাণপী একে একশত হুইয়াছিলেন; 

তাহার উপর বৈদেশিক উষ্ণ বারু আনিয়া অনাচারে এবং ক্দাঢারে 

দেশীর প্রকৃতি মলিন কারতেছিল, তাই সাধুর সাধুতার বিল জ্যোত্ন। 
প্রন্ষ,টিত রাখিবার জন্য, সতীর সতাত্ব বঞ্জায় রাখিবার লন্ত “ভগবানের 

কপাশীব্বাদে বাঙ্গালার আধ্যধন্ম-প্রচার-প্রবর্তনা। তাই গৃহে গৃহে আঞজ 

হরিনামের *মাধুধ্য 'ছড়াইয়।! পড়িতেছে। পাপ যাইবে পুণ্য আসিবে, 
প্রবঞ্চন! নষ্ট হইবে, পবিত্রতা অখণ্ড থাকিবে, বিচ্ছেদ গিয়া মিলন হুইবে--- 
এই ন। ধন্ঝ প্রচারের মহত উদ্দেগ্ত। ধর্মের মাহাত্মট ওত তাই। 

বহুদিনের কথা, শৈশবের কুঝটকার ভিতর হইতে একটু ২ ছায়া ২ 

মতন সকল ঘটন। মনে পড়ে। যখন মুগ শীযুক্ত ্রারুঞ্জ প্রদন্ন দেন 
কঠোর চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া, ইংরাজী নকলে ইংরাজী প্রথা- 

মত বিহারে হিন্দৃধন্ম-স্গচার আরম্ত করেন) তখন দয়ানন্দ সরস্বতীর 

স্কত বক্তৃতার ঝড় ধুম, দয়ানন্দ আধ্য সমাজের কৈশোর অবস্থা । 

আর ব্রাঙ্গ-সমাজের বিষম যৌবন জোগ্নার, কেশব বাবুর মুঙ্গেরের বিচিত্র 

লীলা, বক্তুতার বিচিত্র মোহিনা শক্তি এবং ত্রাঙ্ম-সমাজের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল 
ব্যাপার। তখন ইত্রাজী-ঘোরাল চক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য 

তাবৎ দানবী প্রথা উৎসাহের সহিত অবলম্বন করিতেছিলেন। তখন 

দেশের সবই খারাপ, বিলাতের সবই ভাল। এই কারণে তখন দেশের 

পরিণামদর্শা বিজ্ঞ এবং প্রবীণ সাধুগণ কাতর নেত্রে আকাশ পথে ভগ- 

বানের প্রতীক্ষায় তাকাইগ্গাছিলেন। দেহ ছুদ্দিনে রেলের মামাগ্ত অদ্ধ শিক্ষিত 

একজন কম্মচারা গুরুর আশাব্বাদে, শত হস্তির বল পায়! কার্যযক্ষেত্ে 

'অবতীণ হইলেন। কত লোকে কত কথা ,বলিল, কত বিজ্ধপ করিল; 

শ্ষষ্ণ প্রসন্ন, পবিত্র তেঞ্জে তেজস্বা, সে সকল ব্যঙ্গ প্লেষ উত্পক্ষ। করিয়া প্পাব্বত্য 

নদা প্রবাহের অনিবাধ্য গতিতে অগ্রনূর হইতে লাগগিলেন। ভগবান তখন 
একমাত্র মহা এবং সম্বল রূপে পৃজ্যপাদ শ্ীযুক্ শশুর তকড়ামণি মহাশয়বে 
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সাহার আচারধ্যরূপে জুটাইণা দিলেন--মণি কাঞ্চনের সংযোগ হইল। বড় 

আশা,হইল বুঝিব1 ভক্তি এবং জ্ঞানের সন্মিলনে দেশে ষত্বন্্ন কল্নলতিকার বীজ 
উপ্ত হইবে। অনেকটা হইলও তাই। অর্থপিপা্-ব্যৰসায় পৃর্ণ-প্রবঞ্চন। 

প্লাবিত কলিকাতা মহানগরীও আন্দোলনে বিঙ্ষুন্ধ হইল। “নবজীবন” 

সপ্রীবিত হুইয়া৷ পুবাতন কথ! নুতন সাজে সজ্জিত করিয়া ছড়াইতে 

লাগিলেন, প্রচার সদ্বশ্যুক্তি প্রচারিত করিল। আর পাশ্চাত্য-ব্যবহারের 

অন্থুচিকীর্যা যুবক সমাজে তত গ্রবল রহিল না, তেমন আহারে অনাচার দৃষ্টি- 
গোচর হুয় না। মনে হইল এমনিই ধীরে ধীরে পবিত্রতার উষার রক্কিম 

ছটা ভারতাকাশে প্রকাশিত হইবে । আশাও তাহাই আশাবাণীর সহিত 

কানে কানে বলিয়া দিল। এই সময়ে ণবেদব্যাসের”« আবির্ভাব। এই 

দশবৎসর বেদব্যাস শ্েচ্ছ এবং পৈশাচ শক্তির বিরুদ্ধে কাধ্য করিতেছেন। 
কিন্ত বাহাদুবী বাঙ্গালীর হাত তালিতে ! রাজধাণীর হাততালির করক! 
শব্দে, বাহবার হুহক্কার ধ্বনিতে পবিত্র প্রকৃতি মলিন হইতে লাগিল। 

যেখানে শ্থাতস্ত্রের এবং বিচ্ছেদের সম্ভাবন। স্বপ্নেও ম্যন স্থান দিই নাই.সেই 
খানে দলাদলির ভাব হৃচীমুখে প্রবেশ করিল। বুজরুকী, ওস্তাদী, ভণ্ডামী 
উ'কি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। ক্রমে দেখিতেছি গ্রবঞ্চনা রাক্ষমী শতমুখী 

হুইয়। শতমুখব্যাদন কমিয়া দেশকে গ্রাস করিতে আফিতেছে। 

বাঙ্গালায় হিন্দুয়ানীর ঝৌক উঠিল, হিন্দু হওয়া ফ্যাসান হইল, শিখা 

সুত্র বাহিরে রাখিয়! দশজনকে দেখান রীতি হইল, একাদশীর ধূম পড়িয়া 
গেল। বড় ঝড় এম এবি, এ, ডি এল, রায়ঠাদী প্রেমটাদী বিদ্যারণ্যগণ 
হিন্দু কব্লাইলেন ) ছু দিন দশদিন সন্ধা। বন্দনাও করিতে লাগিলেন, কিন্তু 

বাহার! অজন্ম ৭গ বিষুঃ”৮ আওড়ান নাই, আক ইংরাজী ভাবে ইংরানী 

ভাষায় পরিপূর্ণ, তাহাদের ছ দিনের ঝৌঁকের জোয়ার মন্দ পড়িলে মন্ধ্ 

বন্দন ছাড়িয়া গেল, অথচ যে হিন্দু সেই হিন্দুই কবলাইতে লাগিলেন। 

মিথ্যা স্তপের উপর আর একট! প্রকাণ্ড মিথ্য। প্রেত আসিয়। চাপিয়! 
বদিল1 ধিনি চিরক্ষাল স্থরা এবং গোস্ত খাইয। পাঁপজীবন অতিবাহিত 
ফরিতেছিলেন, ধাহার জন্ত তুষানল প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, তিনি গঙ্গান্মান করিয়! 
'টিকি রাখিয়া হিন্দুর চাই 'হইলেন। কত উষ্ণ মস্তিষ্ক যুবক চন্মার ফীকে 
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ধর্ঘবের শোভা দেখিতে লাগিলেন। প্রবঞ্চনারত উর ভূমিতে প্রবঞ্চনার্র 
বালুকান্ত,প থাড় হইল। 
যু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন অগ্রেই কুমার উপাধি- ববি ছিলেন, তদুপরি পরি- 

ব্রাঞ্জকের ব্যাধি আসিয়। তাহাকে জড়াইন্সা ধরিল। পঞ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি 
শিক্ষিত শিষ্য বাড়াইতে লাগিলেন, তাহাদের প্রলস্বিত শিখা দোলনের ঘটার 
কলিকাতা! প্রায় উড়ের দেশ হইয়া দাড়াইল। সাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম, নেত্রনীরের 

অবিরত প্রত্রবণ, চন্দন তিলকের কপাল জোড়! বিকাশ, বালটাশ্রম এবং 

স্থনীতি সভার প্রবন্ধ ও বক্তৃভাবর্ষ। এবং সদালোচনী মভার মৎকথার ফুৎকার 

এবিধ ব্যাপার চারিদিকে দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল পাপ ও প্রবঞ্চন৷ বুঝি 

এই শ্রীন্ম প্রধান দেশ হুইতে শীঘ্রই পেন্সন লন। কিন্তু হাক্বরে হাততালি! 

প্রবঞ্চনা ও হাততালির মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া বিলীঁত যাওয়। বাদন। ত্যাগ 

করিলেন। কুক্ষণে “বঙ্গবাধীতে” প্রকাশিত হইল কুমার বাহাদুর শশধর 
তর্কচুড়ামণির অনুগত প্রিয় শিষ্য । যিনি প্রেশবধিজয়ী দিপ্রিঞয়ী তাহার শিষ্য 
হওয়া ভাল লাগিল ,না!। অন্ত দিকে খোদ বেদব্যান 'ঈম্পাদক মহাশয় যিনি 
কলিকাতার আন্দোলনের সর্ব প্রধান পাওা--কি জানি কোথায় কি 

কল টিপিলেন। যে ছুইটি পুষ্প এক বৃত্তে ফুটিয়াছিল, যাহার সৌরভে দেশ 

মাতোয়ারা হইয়াছিল, তাহার একটি ঝরিয়! পড়িল, অপরটি পরিষ্ন'ন 

জ্যোতি হইয়া মুখ লুকাইয়1 রহিল। যদি বিষুক্ত হুইল ত কেন তাহারা 

শুকাইয়। গেল না) যদি শুকাইল না ত কেন মুক হইয়া রহিল না,--. 

এমন করিয়া ভাগে ভাগে দেশে দেশে কেন ন্পদ্ধার ও ঈর্যার ভাব 
ছড়াইতে লাগিল। যে সাগর মস্থনে অমৃতোদ্গীরণ হইবে তাহা হইতে 
এত হলালল কেন আমিল! যদি এত বিষ ত নীলকের, অবতারণ! 

কেন হইল না? রী 

যাহার। কখন দেশের সুখ্যাতি গুনে নাই, কখনও আধ্যধর্মের বিজয়- 

গাখ। গীত করে নাই, তাহার। দেশের কথা, ধুর্মের কথা স্থললিত ভাষায় 

শ্রবণ করিয়। একেবারে আকুল হুইয। পতি ভি অর্ীভশহ্য হেতু 
তাহার! একেবারে অন্ধ হুইল-একেবারে দিগ বিদিগঞ্জান শূগ্ত হইলা 

সকলেই যাহার তাহার কাছে ম্বপত্বীক মন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। যে 
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€দ:শর ধর্শাস্ত্রে স্ত্রী দুরে *পরিত্যজ্যা, ষে দেশের সাধকে স্ত্রীকে নরকের 

দ্বার বূলে, থে দেশের নীতি শাস্ত্রে কণ্যা সমর্থ হইলে একান্তে পিতৃকাশেও 

যাইতে নিষিদ্ধ, প্লেই দেশে ধর্মের নামে শ্রী পুরুষ একাকার হৃইয়। গুরু- 

সেবা করিতে লাগিণেন। অসামাজিক এবং অনৈতিক ব্যবহারে দেশে 

একটা নিন্দার রোল বাজিয়! উঠিল! যাহ! অতি গোপনীয়, অতি সাব” 

ধানে কর্তব্য, সেই সব সাধনার কথ। লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল; 
যাহা দ্বাদশবার্ধিফী ব্রহ্মচর্য্যের পর করিতে হয়, যাহাতে পদে পদে পদ ব্থলনের 

ভয়, তাহাই টেড়ীকাটা, ছড়িধরা, দাড়ীঝোলা, ঘড়ী গৌঁজা1 বিলাসী 

বাবুদের কার্ধা হইল-_সকলেই ক্রিয়াশীল হইলেন।, সামান্ত ছুই একটা 
চুট্কি সিদ্ধি সাধন করিয়া সকলেই যোগী হইলেন। কেহ কেহ বা 
রেলের গাড়ির ভাড়ার মত পঞ্চমুদ্রা লইয়!, টিকিট দিয়া, ব্রহ্মবিদ্া] দিলেন-_. 

বদ্ধ দর্শন করাইলেন। কেহ কেহ আবার বৈষ্ণবী কুহকজালের পরিধির 

মধ্যে নিরীহ-গোবেচারীদের' স্বন্্িক আবদ্ধ করিয়া, প্রেম বিস্তারের চ্ছলে 
রাসলীলার সিদ্ধক্ষেত্র প্রতিষ্র করিতেছেন এবং নীচ স্বার্থের উদ্দীপনায় 
দানবেরও অসাধ্য কার্য সাধনে স্বয়ং সিদ্ধ হুইতেছেন। উৎকট তান্ত্রিক 

সিদ্ধি সকল যে সে অবলম্বন করিল। সদগরু নাই, সৎপথে দেখাইতে 

সাধুসঙ্গ নাই, সংযম নাই, সরলতা নাই অথচ ধর্মের ছুর্গম পথে সকলেই 

চলিল। অনধিকারীর অনধিকৃত বিষয় চর্চা করিলে যেমন পতন নিশ্চয় 

তেমনি পণ্যের নামে অনেকেই পাপের পঙ্কিল পথে দৌড়িতে লাগিল। 
যাহাদের শৈশবে ব্রহ্মচর্ধযের দারুণ নিগড়ে চরিত্র সংঘত নহে, ত্যাগের 
দিগ্বাহীতেজে লোভ-মোহ বিশুফ নহে; ইংরাজীস্কুলে পাঠ করিয়া ইংরাজী 

মেজাজে “স্বৌলিক* গুপ্ত বিদ্যায় সিদ্ধ হস্ত ও সফল মনোরথ হইয়] 

ক্রমে চক্ষু জ্যোতিহীন, হাদয় বলহীন, মেধা বৃত্তিহীন, জঠরাগ্রি তেজ- 

হীন করিয়। এক অপূর্ব জীব রূপে কাধ্যক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। 
এবং ব্যবসায়ী ধরন্বপ্রচারকগণ উপন্যাসের “গেল রে--ধর রে” ভাষায় 
আধ্যশাস্ত্রের কঠিন গ্রণ্যক তত্ব সকল তাহাদের ক্ষুদ্র মস্তিফে গু দিয়া 

দিতে উদ্যোগী হইলেন। ফলে অনেক প্রালম্বকেশ, গৈরীকথারী, স্ুরপ-. 
নখ, চুসমাযুক্ক ন্বীন সন্কাসীর উদয় হইনু। আর তরল চিত্ত,উত্তবস্তমতি, 
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হিষ্টিরীয়া-রোগী কামিনীগণ | তাহাদ্দের কাছে দলে দলে সৎকথা শুনিতে 

আমিতে লাগিলেন । হাত বুলাইয়! মাথ৷ নাড়িয্! গোপনে বসিয়া! মন্ত্রশূষ্যা () 

করিয়। তাহাদের রোগ আরাম হইল--লোক বিশেষের ব্াহাদুরী বাহিরিল। 
আর সয়তান তাহাদের জন্য নরফ্ণের পথ ম্ুুমার্জিত ও সুপরিষ্কৃত 

করিয়া রাখিল। কাহাকে বলি, কাহার মুখ পানে তাকাইয়া আশাপথ 

চাহিয়া থাফি? দেখিতেছি যাহার ভক্তির তোড়ে নয়নের ফোয়ার! খুলিয়া 

যায়, যে হরি হরি বলিতে দশাগ্রস্ত হয়, সেও কামিনী* কাঞ্চনের বড় 
তদ্বির করে। হায় রে! কেন এপাশ্চাত্য বিলাস আমাদের দেশে আম্- 

দানী হইয়াছিল? আমর! বিলাসী ন1৷ হইয়া খ্রীষ্টান হইলেও ত ভাল 

ছিল, বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া মরিলেত আরও ভাল হইত; 

হিন্দু নাম জগতের বিশাল বক্ষ হইতে মুছিয়! যাইলে অধিকতর গুত 
হইত। কেন এমন হইল! এ পৈশাচিক দানব প্রকৃতি কেন আমাদের 
বেড়িল? ৎ ? 

বৈষ্বগণের শত.শত শাখা গ্রশাখা, শাক্তগুণের অগণিত সম্প্রদায়, শৈব- 

দিগের আত্মবিচ্ছেদ এবং অন্যান্য নানাবিধ উপধর্ম হিন্দু সমাজকে জর্জরিত 

করিয়। তুলিয়াছিল, কত প্রকারের শ্লেচ্ছাচার দেশে প্রচলিত হইয়া! উঠিয়া- 
ছিল | সেই সকল উচ্ছেদ করিবার জন্ঠ, বৈদিক অসন্প্রদায়িক সত্য ধর্শের 

বিমল জ্যোতলা দেশে বিস্তার করিবার জন্য ভারতবধীঁয় আর্ধ্যধর্ধব 
গ্রচার্রিণী সভার ধর্ম প্রচার ব্যবস্থা। যেখানে অনিম্মম ছিল তথায় 

নিয়মের প্রচার, ষে স্থলে রাগ দেষ মনোমালিন্ত ছিল সেইক্ষেত্রে 

একতা৷ এবং সন্তাব অস্কুরিত করিবার জন্য পরিব্রাজক শ্রীকষ্চানন্দ সংসার 
নুখকে তুচ্ছ করিয়া, পিতৃমাতি আদেশ দুরে রাখিয়া, চিরকৌমার ব্রত 

অবলম্বন করিয়! ধর্শপ্রটীরার্থ বন্ধ পরিকর হন। পুণ্য দিন অক্ষয়তৃতীয়া 

তিথিতে যে ধর্দের পসর1 মাথায় লইয়া তিনি ভিক্ষুকের বেশে দ্বারে দ্বারে 

খঘুরিয়াছিলেন, তাহা কি এখনও তাহার মাথার উপরে রাখিয়াছেন, এখনও 

কি সেই পসর! লইয়াই তিনি কর্ণক্ষেত্ দাড়ায় আছেন? দেখিয়া শুনিয়া 

'মনে হয় যে তাহার প্রচারের গুণে দেশে গুকট। নৃতন ধর্মের দল 

তৈয়ীর হইতেছে, মনে হয় তীর শুক শিরক গুভবে দ্ধ থলে 



৮৬৫ বেদব্যাস |, 

শিক্ষিত বাঁলকগণ এক বুতন নেড়া-নেড়ীর দল স্ৃষ্টি করিতেছে। সন্ধা 
আহক নাই, দান ধ্যান নাই, সংযম সাধৃতা নাই, দেবতা প্ব্রাঙ্মণে” শ্রদ্ধা 

নাই, অথচ সব ঘোগী। অথচ ব্রাক্ষণকে উচ্ছিষ্ট ও.পদধুলি দেওয়। আছে, 
সতী পুরুষে মাখামাধী আছে, আরও কত কি আছে, ধর্মের নামে কত কি 

হইতেছে--কে তাহ নিণয় করিয়া ঘলিবে? তবে যদি আমাদের কেহ ধঘাঁটা- 

ইতে সাহুসী“হুন তখন সে নিণয়ের ব্যবস্থা কর! যাইবে । 

কি জাঁনি কি হইবে? ধর্মের নামে কেন এত অধার্শ্িকের স্থষ্টি হইতেছে, 
ভক্তির নামে কেন এত ভাক্ত দেখা দিতেছে, সাধুতাঁর আচ্ছাদনে কেন 

এত পাপ দেশকে পঙ্কিল. করিতেছে? একি কলির গ্রভাব । না আমাদের 

বুদ্ধির দোষেই এমন হইল। ব্রাঙ্গনমাজ হ্বীনপ্রভ আত্মবিচ্ছিন্ন, দয়ানন্দ 
আর্ধসমাজও তদ্ৎ, হিন্দু সমাজ ভগ্ডের রঙ্গতূমি, চাটুকারের বিলাস- 
ক্ষেত্র, লম্পটের নাট্যশালা--সকলি সমান! যে ত্যাগের অগ্নিকণায় 

পৃথিবী জলিয়! যায়, যে ধৈরাগ্যের প্রভাবে নরকের ক্রেদ উড়িয়া যায়, 

যে সতোর হুন্দুভী ধ্বনিতে ,পিশাচের রোল ডুবিয়া, যায়, সে ত্যাগ সে 

বৈরাগা, সে সত্য প্রিয়তা_কোথায় যাইলে, কাহার পদানত হইলে 
পুনরায় সে “সত্য এবং বৈরাগ্যের” জ্যোতি হৃদয়ে বিকশিত হইবে | হায় 

বিধি যে সংসার ছাড়িল, ইন্দ্রিয় স্থুখ বিসর্জন দিল, সে কেন আবার 

ঘর ছুয়ার বাধে, মে কেন আবার শিষ্যা-শিষ্যের সংখ্য। বাড়ায়, সে কেন 

বিলাসে গাঁতাসান' দেয়--যে সংযম শিখাইবে সে কেন কামিনী পরিবৃত 
হইয়া! রাঁদ-লীল! ব্যাখ্যা! করে। মা! তুমি কেন এমন হইয়াছ-_তুমি 
হিন্দু কুলাঙ্গনা! তোমার পতিসেবাই ত ধর্ম, তূমি তাহ! ছাড়িয়া! কেন এমন 
হইলে? এ চঞ্চলার বেশ ত্যাগ কর মা--চিরছূঃঘী আমরা, তোমরা সাধবী 
থাকিলে আধপেট খাইয়াও দুখে শাস্তিতে নী অতিবাহিত করিতে 

পারিব। ্ 

ভ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | 



যে আমাদিগকে গুক্তিতে রজত দেখায়, যে আমাদিগকে প্রতিশবে 

শবদান্তর গুনায় যে আমাদিগকে পিত্তদোষ বশতঃ শর্করায় তিক্তরসের উপ- 

লব্ধি করায়--ইত্যার্দি প্রকারে যাহার] অবস্ততে ভাল করায়, এ হেন 

ইন্ড্রিয়গণের পরিচয় দিতে আজ এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম, বিশ্বাস-- 
পরিচিত ব্যক্তিকে প্রভারণ! করিতে পারিবে না ।* 

ইন্দ্িয়ের বিনা সাহায্যে কোন জ্ঞান ব! ক্রিয়া! হয় না। ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও 
ক্রিয়ার সাধন । চক্ষু, বর্ণ, নাসিক।, ত্বক ও জিহবা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্্রির। 

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ--এই পঞ্চ কর্মেন্ি়। দর্শন, শ্রবণ, 

স্বাণ, স্পশ ও আম্বাদন--এই পঞ্চ জ্ঞানের সাধন বলিয়া চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানে- 

ভ্দ্রির় আখ্যা প্রাপ্ত হইক্লাছে। বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আননদক্রিয়া 
এই পঞ্চ মাত্র কর্ম । বাগাদি এই পঞ্চ কর্মের সাধন বলিয়া! কর্দোন্টিয় 

নামে অভিহিত। যাহা দর্শনার্দির ব্যাপ, তাহার নাম বিষয়। পঞ্চ-জ্ঞানে- 
ক্িয়ের বিষয়স-ব্ধপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব। যে যাহা করে, তাহা 

তাহার বিষয়, চক্ষুরূপ দর্শন করে বলিয়! চক্ষুর বিষয় রূপ। এইরঁপ কর্ণের 
বিষয় শব্ধ, নায়িকার খিষয় গন্ধ, ত্বকের বিষয় স্পর্শ ও জিহ্বার বিষয় 

আম্বাদদ। কর্মেক্িয়ের বিষয় বক্তব্য, আদাতব্য, গন্তব্য, ত্যক্তব্য ও আনন্দ- 

রিতব্য। বাগিন্দ্রিয় বাক্য বলে, তাই বক্তব্য ত্ঁহার বিষয়। হত্ত আদান 

করে, তাই আদাতব্য বপ্ত তাহার বি ষয়। পাদ গমন করে, একারণ* গন্তব্য 
দেশ তাঁহার বিষয় । পা মলত্যাগ ক্রে স্ুৃতঝাং *্যন্তব্য (মল) তাহাব 
বিষয়, উপস্থ আনন্দের উপায়, তাই আনন্দক্লিতবা তাহার বিষয়। পঞ্চ 
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ক্ান*ও পঞ্চ কর্মের অতির্িক জ্ঞান ও কর্ণ না থাকায় জ্ঞানেন্্ি় ও কর্পে 
ভ্রিয়েবু পঞ্চ সঙ্থ্া হইয়াছে। 

রূপাদি গুপপন্রার্থ, গুপদ্রবা গত। দ্রব্য মাত্রই গুণে প্রত্যক্ষ হয়। 
মনে কর, আমি পদ্ম দেখিতেছি, সে সময় পদ্মে পদ্মত্ব দেখিতেছ, বলিতে 

পার না। অবশ্তই বলিতে হুইবে* পন্মগত পন্মের রূপ দেখিতেছ, পদ্মের 

সমস্ত দেখিবার শক্তি চক্ষুর নাই। পদ্মের গন্ধাদি দর্শনেন্দ্িয়ের বিষয় নয়, 

প্রাণের সময় বলিতে হয় পদ্মের গুণ গন্ধের আত্রাণ করিতেছি, স্পর্শাদির 
সময়ও এইন্ধপ উহা করিয়া লইতে হইবে। বস্ত্র মাত্রই গুণে প্রত্যক্ষ 
হয়। তবেধন্দী ওধর্মের অভেদ কল্পনায় বস্তর প্রত্যক্ষ তাও স্বীকার করা 
যাইতে পারে। রূপাদি পঞ্চ বিষয়ের আশ্রন্ন পঞ্চভূত, তাহার মধ্যে রূপের 
আশ্রয় তেজ, রসের আধার জল, গন্ধের আশ্রয় বায়ু, শব্দের আশ্রয় 
আকাশ, সমন্ত ভূত পঞ্চীকৃত অর্থাৎ পরম্পর মিশ্রিত বিধাক্স প্রত্যেক 
ভূতেই সমস্ত গুণের উপশন্ধিৎ হইতে পারে, উৎপন্তি বাচক তু ধাতুর 
উপর ত প্রত্যয়ের ছারা ভূত শব্ধ নিষ্পন্ন হইয়াছে।/ অতএব ভূত শবের 

অর্থ জাত,যাহ! প্রথমে উংপন্ন। যাবতীয় বন্তর প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ্, 
তেজ, মরু ও ব্যোম,। তাই যাবতীয় বস্তর কারণ ভূতের সংখ্যা পঞ্চ 
হইয়ঃছে, ন্যায়মতে ভূ" ধাতুর অর্গ সত্তা অর্থাৎ বর্তমানত1 ।__যাহা পরমাণু, 
রূপে বা! অন্যাকারে নিষুক্ত বর্তমান থাকে। কখন সেই পরমাণু সংশ্নিষ্ 

থাকে, কখন বিশ্রিষ্ই থাকে। তাই ক্ষিত্যা্দি ভূত। সহজ কথাম্ন বলি-- 
ইন্দ্িয়ের বিষয়ের আধারের ' নাম ভূত, এ লক্ষণে কোন আপত্তি উিত 
হইতে পারে ন!। ন্যায়মতে আকাশ নিত্য। কেননা তাহার! বলেন, 

আকাশের" সৃষ্টি বুদ্ধির অবিষয়। স্থষ্টির পুর্বে গৎ ছিল না । বেশ বুঝা 
যার ? কিন্তু আকাশ ছিল না, তবে কি ছিল? সেঁশুন্য কিনে পুরণ ছিল? 
ইত্যাদি যুক্তি বসে, আকাশের অনিত্যত। প্রমাণিত হইফ়্াছে। ট্বদাস্তীর! 
ৰলেন পরমাত্মার পরম শক্তিতে শুন্য পুর্ণ ছিল। আমরা পঞ্চভূতের 
ংসারে থাকি। পঞ্চভৌতিক ইন্জিয়ের পঞ্চভৃত প্রত্যক্ষ করি। স্থতরাং 

"পঞ্চভৌতিক মনের দ্বার মনন করি। অতএব পঞ্চভুতময় ইন্জিয়ে 
ও মনের দ্বার] পঞ্চভূতাতিরিক্র অতীন্দিতব পদার্থের ধারণ! করিবা কিরূপে? 
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দেখাইবাঁর যদি বস্ত হইত দেখইয়। দিতাম স্থষ্টির পূর্বে সে অবকাশ কিসে 
নিরবকাশ ছিল। ছান্দোগ্যোপনিষাঁদর মতে তেজ, অপ.ও অন্ন ( পৃথিবী ) এই 

তিনটা ভূত। ভাষ্যকার পরমগ্ডরু শঙ্করাচাধ্য তথায় ত্রিভৃ পঞ্চভূতৈর 

উপলক্ষণ শ্বীকার করিয়াছেন। 

* পরম কারুণিক ভগবান শরীরবর্তী ইন্তিয টি বড় সুন্দর সমাবেশ 

করিয়াছেন। ভাবিলে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয়। হস্ততবয় পার্খদবয্নে সমাবিষ্ট, 

নতুব। চলিবার সময় দুই হন্তদ্বার! বাযুতে ভর দেওয়া ঘটিভুনা* অথচ 
তাহ সর্বত্র পরিচালিত হইতে পারে। দৃষ্টিপৃত স্থানে গমন করিতে হয় তাই 
পাদদ্বয় অগ্রত্ঞেবিহারী " এক চক্ষু, এক কর্ণ ও এক নাসিকার দ্বারা ছুই 

পার্থর বিষয়গ্রহ সুচারুত্ধপে সম্পন্ন হয় না বিধাপ্ন, ভগবান্ দুই চক্ষু, ছুই কর্ণ 

ও দুই নাসিক। দিয়াছেন। অথচ ছুই চক্ষুতে একই দর্শন হয়, ছই কর্ণে 

একই শব্ধ শুন] যায়, ছই নাসিকায় একই গন্ধ আত্বাত হয়। কারণ দুইটি জ্ঞান 

এক সময়ে হয় না! একজন ব্যক্তি তাহার একটিমন। সেমন ঠিক এক 

সময়ে হুজনের (ছুই চক্ষুর বা ছুই নাসিক! দিয়া) নিকট যাইতে পারিবে কেন ? 

গৃহ সহশ্র দ্ারময় হইলে এক সময়ে একজন এক দ্বার দিয়াই বহির্গত 

হইতে পারে। দ্বারাস্তরের নিকটও যাইতে পারে না। যে সময়ে যে দ্বার 

দিয়া বাহির হইলে স্থবিধা হয়, তখন সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। এক সময়ে 
এক নাসিকর নিকট 'মাতরপুর্ণ শিশি ধর, অপর নাদসিকার ধারে িষ্টপূর্ণ 

পাত্র ধর, এক সময়ে সুগন্ধি ও ছুর্গন্ধের উপলব্ধি হইবে ন।। মন অতি সুক্ষ, 

নিরখয়ব বস্তু । তাই তাহার এক অংশে দর্শন, অপর অংশে শ্রবণ জ্ঞান 

হয় না। অতএব ভাষ! পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে । ্ 
*অযৌগপদ্যাজজ্ঞানানাং তশ্তান্ুত্বমিহোচ্যতে।” ৃ 

জ্ঞানের অযোগপদ্যহেতু মনের অণুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এক হস্তে ছুই 

পাশ্থেরি কার্ধা চলে না। এক পদে চলা যায় না) তাই উন্ধ ছুটি কর্শেন্দ্রিয় 

ছুটি ছটি। জিহ্বা! পাযৃপস্থার্দি প্রত্যেকে এক, উহাদের দ্বৈততাবের আব- 
শরকতা নাই। 

মনে কর সন্মখে আহার্ধ্য বস্ত উপস্থিত। শরীর ধারণার উপযোগী « 

আহারের প্রয়োঞ্ন:। সে আহার গ্রাতি গ্রদ কিন। “পরীক্ষা করা উচিতু। 
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কি সে পরীক্ষার জন্ত বিশেষ আয়াস করিতে হয় না। প্রথমে চাক্ষুষ 

পরীক্ষা! কর সে বস্ত তোমার উপযুক্ত কিনা । পরে শীতল বা উষ্ণ বস্ত 

তোগার অনুকুল, আদানকালে হস্তের দ্বার সে পরীক্ষ/ আপনাপনি সম্পন্ন 

হয়। প্রাণের দ্বার। অবিলম্বে সুগন্ধ ব1 ছ্র্গন্ধের পরীক্ষা কর অবশেষে জিহ্বার 

স্বাদের পরীক্ষান্তে শ্বকার্ধ্য সাধন কর। এতগুলি জ্ঞান অতি অল্প সময়ের 

মধ্যে অতর্কিতভাবে নিষ্পন্ন হয়। জিহ্বার পরীক্ষার একটু বিশেষ আছে। 

যদি জিশ্বায় প্রলেপ পড়ে, তবে প্রকৃত রসান্বাদ হয় না। এই জন্ত রোগে 

আহারে রুচি হয় না। শ্বেচ্ছাকিস্কর হুইয়া৷ আহারে প্রবৃত্ত হইলেও বিকৃত 

হ্বাদ অনুভূত হয়। জিহ্বার প্রলেপের দ্বারা অনুকূল আহার্ম্য স্থির করা 
যাইতে পারে। যদি দেখ, জিহ্বা শাকপত্রবৎ প্রভাশালী, তবে বায়ুর 
অনুলোমকারক আহার কর। যদি হরিদ্রাক্ত হয়, তবে পিত্ৌপশমক 

বস্তই পথ্য। আর যদ্দি দেখ, প্রলেপ শুরু, তবে গ্নেশ্ার নাশক বস্তই তোমার 

হিতকর বুঝিতে হইবে । ইত্যাদি বিষয় ভাব প্রকাশ গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত 
আছে। অতএব ভ্রহ্বার পরীক্ষায় উত্তীণ ভোজ্য ভোজন করা উচিত। 
ইত্্রিয়ের সংস্থান ও অবস্থ! 'এই ইঙ্গিতের অন্ুমাপস্। যদি নাসিক] পশ্চা- 
স্তাগে সমাহিত হইত, তাহা! হইলে শিরোবেষ্টনপূর্বক আত্রাণাদি করিয়া 
উদরসাৎ করিতে হুইত। অন্ান্ত ইন্দ্রিয়ের ও এইরূপ বিপরীত অবস্থানে 
অস্মৃবিধ। ঘটিত; তাই করুণাময় থাযুক্ত অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
আবার দেখ কি চমৎকার ! পায়ু (মলদ্বার) পশ্চান্তাগে অবস্থিত। বিস্থষ্ট মলের 
চুরগন্ধের আত্ত্রাণ জনিত চিত্তের প্রতিকুলবেদন সম্পূর্ণদ্ধপে অনুভব করিতে 

হয় না। যে এইরূপ বিচিত্র শিল্পের শিল্পী শ্বীকার করিতে কুঠিত, তাহার 
ন্যায় ত্বাদূরদর্শা দ্বিতীয় নাই। এক্ষণে ইন্দ্রিয়বর্ণের উপাদানকারণ শান্তর 
সহকৃত ব্যক্তির দ্বার সমর্থন করি। বেদান্ত মতে ইন্দ্রিয় তৌতিক বস্ত। 

তমঃ প্রধান 'গ্রাকৃতে স্তভোগায়েশ্বরেচ্ছয়া 

* বিয়ৎ পবন তেজো্ুভূবে। ভূতানি জাজ্ঞিরে। 

সত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদীন্দ্রিয় পঞ্চকম্। 

শ্রোত্রত্বাক্ষির্ন ঘ্রাণান্যমুপজায়তে ॥ পঞ্চদশী 
অনুবাদ__ভমঃপ্রধান প্রকৃতি ইহাতে ঈশ্বরেচ্ছায় জীবে অনৃষ্টভোগের 
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জন্ধ আকাশ, বায়ু, তেজ, ঘল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। “সেই পঞ্চতৃতের 
সব্াংশে বথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বকৃ, অক্রি, রসন। ও প্রাণউতপন্ন হইয়াছে । 

নভন সকাসাৎ শ্রোত্র: বাগদ্ধে করণে সমুৎপন্নে। বায়ু সুকাসাৎ ৎত্বক্ 

পাণী দ্বে করণে সমুৎপন্নে, তেন্নঃ সকাশাৎ চক্ষুঃপাদৌ দে রুরণে সমুৎপরে, 

, উদক্ সকাশাৎ রমনোপস্থ্ে দেঃকরণে সমুৎপন্নে, পৃথিবী সকাশাং স্াণ পায়ু 

দ্বে করণে সমুৎপন্ে। 

মন অস্তরেয় ইন্তিয়। বেদাস্তমতে অন্তরেক্দরিয় চারিভাগে বিতক্র_মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। মনঃ প্রভৃতি যখন ইন্দ্রিয় তখন উহাদেরওপৃথক্ 

পৃথক অসাধারণ বিষষ্ট থাকা আবশ্তক, অতএব বেদান্ত পরিভাষার উক্ত 

হইয়াছে-- 

“মনে! বুদ্ধিরহক্কারশ্চিত্ঃ করণমান্তরং। 

সংশয়ে! নিশ্চয়ে! গর্ধবঃ ম্মরণ বিষয় ইমে ॥ 

অর্থাৎ মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির বিষয় নিশ্চয়, অহঞ্কারের বিষয় গর্বি, 
চিত্তের বিষয় ন্মরণ। আন্তকরণে এই ভ্ঞানচতুষ্য়ের উদদ্ু ব্যতিত জ্ঞানান্তর 

। হইতে পারেন।। সমস্থুজ্ঞান এই জ্ঞানচতুষ্টৰের অন্তর্গত। যেমন সমস্ত 

পার্থিব বস্ত পঞ্চভৃতের অশ্তুতুক্ত। এতাবতা| পঞ্চকর্শেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও 
অন্তরিক্ড্িয় চতুইয়ু মিলিত হুইয়। চতুর্দশ ইন্দ্রিয়। কিন্তু প্র চতুদ্ধা বিতক্ত 

অন্তঃকরণকে এক ভাবিলে একাদশ হীন্ত্রয় হয়। এই মনের উপাদাণ 

কারণসত্বন্ধে বেদাস্ত পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে ।----. 

এতৈয়ো সত্বগুনোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈ মিঁলি- 
তৈর্মনোবুদ্ধিরহস্কার চিভ্তানি জায়স্তে। 

সন্ব গুনোপেত মিলিত পঞ্চভুত হুইতে মনঃ। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিন্তর্প অস্তঃ- 
করণ .সমুৎপন্ন হইয়াছে। ,পঞ্চদশীও বলেন 

তৈরস্তঃকরণ সর্ব বূ্তিতেদেন তদ্ধিধা। , 

মনে বিমর্যরূপংস্তাৎ বুদ্ধি; স্তাত্বিশ্চয়াতিঝ] ॥ | 

মেই সমস্ত তৃতের সববাংশ হইতে অন্তঃকরণঞ্হইয়াছে। দেই অস্তুঃকরণ 
বৃত্তিভেদ ছইগ্রকার,-বিমর্যত্বভাব মন ৪ নিশ্চয় স্বভাব! বুদ্ধি। অনস্তর» 
অন্তঃকরণকে মন বলিয়া উল্লেখ করিব । » 
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ইন্দ্রিয়গণ যে'তৌতিক, তাহার সুন্দর যুক্তিও আছে। বাচম্পতি ব্যাপ্তি 

' করিয়াছেন _- | 

যদ্য.যন্নিয়মেনাবভামকং তত্দ্গণবত্প্রক্কতিকং যথা রূপা ধিব্যঞ্জকরুপবৎ 

প্রকৃতিকে। দীপ ইতি। অর্থাৎ যে বস্তু ষে প্রকৃতির হয়, সেই বস্তু সেইরূপ 

বন্তর প্রকাশক হয়। যেমন প্রদীপ । প্রদীপ রূপবান্ তেজঃ পদার্থ, তাই প্রদীপ. 

রূপবান্ বস্তর প্রকাশ করে। পূর্বেই বলিয়াছি--তেজের গুণ রূপ। চক্ষু 

তেজঃপ্রধান বস্ত দেখিতে পায়, অন্ধকারের বস্ত দোঁথতে পায় না, কেন 

না তাহাতে তাদৃশ তেজ নাই। যাঁদ চক্ষু তৈজপিক বস্ত না৷ হৃহত, তাহা 

হইলে অন্ধকারের বস্ত বেশ দেখিতে পাইত। 

হাতি বস্ত স্বজাতি বস্তর আকর্ষণ করে, হহা ঃআামর! সর্বত্র দেখিতে 

পাই। যেমন লে জল মিশ্রিত হয়। শু কাষ্ঠে তৈজসিক অংশ বেশী 

থাকে, তাই শু কাষ্ঠ শীত্র অগ্নি আকর্ষণ করে। কর্ণ আকাশের বিকার 

বলিয়া কণ আকাশের গুণ শব্গ্রহণ করে। নাসিক! ক্ষিতির বিকার বিধায় 

ক্ষিতির গুণ গন্ধ আহ্বান করে। ত্বক বাধুর বিকার, বায়ুর গুণ রদ 
অতএব ত্বকে স্পশোন্দ্রয় ফম্পাদিত হুয়। জীহ্ব].জলের ৰিকার, স্থৃতন্নাং 

জলের গুণজিহ্বার দ্বারা আশ্বাদিত হয়। শাঙ্য মতে মনঃ প্রভৃতি 
আহঙ্কারিকতন্ত্, ইহার আলোচনা অধ্যাত্সতন্বে করিব। ন্তায়মতে মন্ 

পদাধাস্তর। 

মনই দেখে, মনই শুনে, মনই সব করে। ইন্দ্রিয় মনের দ্বার হরূপ। 

ঘ্বারতেদে জ্ঞান ও কাধ্যের আকার ভিন্ন হয়। যেমন একই পীত জল দ্বারভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। যখন পায়ু হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার নাম 
মুত্র। বখন লোমকুপ হুইতে নির্গত হয় তখন তাহার নাম ঘন্ম। যখন নাসিক! 

হইতে নির্মত হয়, তখন তাহার নাম শ্রেম্স। যখন মুখ হইতে নির্গত হয়, 

তখন তাহার নাম নিগীবন এবং যখন ক্ষত হইতে নির্গত হয়, তখন তাহার 

নাম লোহিত। সেইরূপ একই মন চক্ষুর সহায়তায় দশন, কণের সহায়তায় 
শ্রবণ, ত্বকের সম্পর্কে ম্পশ» এবং জিহ্বার সহায়তায় রম আশ্বাদন করে। 

মনই দর্শনাদির কর্তা ধলিলেও অগ্াঙ্গত হয় না। মনের উপর আর একজন 
-( আত্মা) আছে বলিয়া'মূনকে তাদৃশ আসন দেওয়া যায় না। মন চক্ষুরাদির 



ইন্দ্রিয় তত্ব। ২৯ 

দ্বার দিয়া কখন বাহিরে গিয়ঃ স্বকার্ধ্য সাধন কখন বা! ঘরে বসিয়! গিষয়ের 
সহিত মিলিত হহয়। দ্বারদেশে কর্তব্য পালন করে। 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় ঘটেররূপ ঘটেই সমবায় সম্বন্ধে সমবেত “থাকে, 

সমবেত রূপ স্বাশ্রয় ঘট পরিত্যাগ করিতে পারে না।” গন্ধ ধেমন প্রতি 
অণুতে থাকে, রূপ যদি সেরূপ অণুতে ২ থাকিত, তবে নিয়ত বিশ্লি 

পরমাণু বায়ুর সংযোগে চক্ষুর নিকট আনিত। প্রত্যক্ষও চক্ষুরণ্উপর হইত। 
পুরোবর্তী ঘটাদি বস্তুর নিকট সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভাণ হইত না । কিন্ত 

তাহ যখন হয় না, তখন অগত্যা স্বীকার কারতে হইবে, মনহ দশন কালে 

দশনায় বস্তব নিকট ৰায়। 

বড়ই বিখম কথাঃ মন স্থাশ্রয় পাঁরহার পূর্বক ঘটদর্শন কালে ঘটের নিকট 

যাইয়া! থাকে। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন আগ্ম *ব্যতাত অন্তত্র লন্কণান্ত হয় 

না, সেইরূপ মনের অন্তত্র গমন আপাতত অসভব বলিয়৷ বোধ হয়। 

প্রণিধান করিলে এ আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকুর বোধ হইবে। ধন ধন্মী- 

পরিহার করিতে পারি না, সত্য) কিন্তু মন বাহার ধর্ম বলিবে-- 
দেহের, না মনের ? এ দেহাবশানেও যখন মন্দের আস্তত। যুক্তবলে স্বীকার 

করিতে হয়, তখন মন দেহের ধন্ম ঝাঁলতে পার না? মন আত্মারও ধর্ম 
হইতে পারে না; কেনন! স্ুযুপ্তিকালে আক্মার সহিত মানসিক সংযোগ 

ধংস হয়। তা মন আত্ম। ছাড়য়। পুরাততা নাড়ীতে বিশ্রাম করে। 

অনেকে বাঁলতে পারেন, বিষয় দেশে মনের যাওয়ার প্রয়োগন কি? 

প্র্দাপ যেমন এক প্রান্তে থাকিয়া সম্স্ত গৃহ আলোকিত করে, সেহরূপ মন 

খ্বস্থানে থাকিয়া স্বকার্ধ্য সাধন কারতে পারে। ফলতঃ কেহহ এক হানে 

থা।কয়া অগ্স্থানেঞ কাধ্য সম্পন্ন কারতে পারে শা। প্রসিদ্ধ কাম্যকারণের 

সামানাবিকাধ্য ব্যতাত কাধ্যোৎপাত্ত ২য় না। এক গ্রামে ঢোক পড়িলে 

গ্রামাস্তরে শর*প।ড়। হয় ন।। প্রদীপের কথা ঝলি। এ্রক পদীপের শাঞ্ত 

নয়। প্রদাপও প্রত। এক জাতীর বস্ত। শঙ্কগাচায্য খালয়ছেন-- 

[নাবড়াবরখধাহ তেজোদ্রখ্যং প্রদাপঃ। প্রাঁবরলাবয়বধাহ তেজে॥ দ্রব্যং 

প্রত]। 

অথাৎ যে তেজের অবয়ব (পরমাণু) ঘন সংশিষ্ট তাহার নাম প্রদীপ। 
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আর যে তেজের অবয়ব বিশ্লিষ্ট (ছড়ান ) হয়,.তাহার নাম গ্রভা। প্রভ! 
প্রদীপ হইতে বিশ্লি্ট হইয়া ঘটপটাদি দেশে গমন করত প্রকাশ করে, তুমি 
যাহাকে প্রদীপ প্রদীপ্ত করিতেছে, ভাবিতেছ তাহারই প্রভায় প্রদীপ্ত করি 

তেছে ভাবা উচিত তুমি আপত্তি করিতে পার, যদি প্রদীপও প্রভ। ভিন্ন 

বস্ত হয় তবে প্রদীপনির্বাণ হইলে প্রভ! প্রকাশ পায় না কেন? তাহার কারণ--. 

প্রভা অতি তীব্র ভাবে প্রদীপ হইতে বিশ্লিষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ ম্বকারণ 
বায়ুতে লান হয়। এত অল্প সময়ে নির্গত হয় ও বাষুতে লীন হয়, যে সময়ের 

নির্ধারণ কেহ করিতে পারে না। ক্ষণে ক্ষণে ক্ীয়মাণ গ্রদীপের দেহ তৈলে 
পরত হয়। নিয়তই নৃতন নূতন প্রতা নির্গত হওয়ায় উহার লয় সাধারণ 

ধাষণার অগোচর। তাই প্রদীপের অভাবে প্রভার আ্মভাব হয়। অতএব 

গ্রদীপের দৃ্ান্তে অতীষ্ট সাধন করিতে পারা যায় না। 

আর এক আপত্বি--প্রতা যেমন প্রদীপ হুইতে একবার বিশিষ্ট হইলে 
আর সংশ্লিষ্ট হয় ন। মনও সেইরূপ একবার বিষয় দেশে গত হইলে পুনর্বার 

প্রত্যাবর্তন করিস সংগ্রি্ট হয় কেন? নুযুগ্তিকাণের প্রত্যাবর্তনের যে হেতু, 
ইহারও সেই হেহু। নুযুপ্তি কলে আয্মার সহিত মন,বযুক্ত থাকে। নুুণ্তি 

কালের অনন্তর প্রবুদ্ধাবস্থায় অদৃষ্ঠ ভোগের জন্ত যেমন মনের সহিত মিল 
হয়, সেইরূপ এখানেও পুনমিলন হইয়। থাকে । 

বেদান্ত পরিভাষায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের এইরূপ লিখিত আছে। 

যথ। তত্র তড়াগািকংছিদ্রান্নিগত্য কুল্যাত্মন। কেদারন্। 

গ্রাবস্ত তদ্বদেব চত্তফষোণাদ্যাকারং ভৰবতি তথ! 

তৈজনসমস্তঃ করণমপি চক্ষুরাদি ছার। নির্গত্য ঘটাদি- 

বিষয় দেশং গত্থা! ঘটাধিবিষয়াকারেণ পরিণমতে। 

স এব পরিণামে বৃত্তিরুচ্যতে। 
যেমন কোন, তড়াগের জল ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া প্রণালী :বহিয়! 

ক্ষেত্রে পতিত হয়। ম্দি গতিত স্থান চতুফণোণাদি হয়,তবে জলও চতুক্ষোণ হয়। 
তাদৃশ (তেজ: স্বতাব অস্তঃকর॥ চক্ষুরাদি ইন্ত্রিয়ের দ্বারা নির্গত হইয়া বিষয় 
দেশে গমন করত ঘটাদর আক।র, ধারণ করে। চিত্তের সেই পরিণামের 

(অবস্থার) নাম বৃত্তি।, চিত্তের তাদুশ আকার হয় বলিয়া আমরা ম্মরণ 
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স্থলে মনে তাদ্বশ রূপের অনুসরণ করিতে পারি। চাক্ষুষ'জ্ঞানের স্থলে, মন 

বিষয় দেশে গমন করে, এই ঞহতু চাক্ষুষ জ্ঞানের ভাণ বিষয়দেশে হুইয়ী! 
থাকে। স্পর্শ, আম্বাদ ও আঘ্রাণস্থলে মন ইন্দট্রিয়গত হুয়। তাই স্পর্শ, 

আম্বাদ ও আঘ্রাণের জ্ঞান ইন্দ্রিয় সমীপে হইয়া থাকে । * 
এখন শ্রবণেক্জ্িয়ের কথা বলি। শ্রবণেন্জরিয়ের বিষয় শব হই প্রকার। 

যথা--ভাষাপরিচ্ছেদে 

শব্োধবনিশ্চ বর্ণশ্চ, মুদক্গীদিভবে। ধবনিং। 

কঠদংযোগাদি জন্তা বর্ণান্তে কাদয়োমতাঃ। 

ভাষা পরিচ্ছেদ । 

শব দ্বিবিধ-ধ্বনিরুপ ও বর্ণরূপ। মৃদঙ্গাদিসমুডূত, শবের নাম ধ্বনি। 
কও তালু প্রভৃতির সংঘোগ জন্য শব্দের নামু বর্। সেবর্ণ ককারাদি 
ক্ষকার পর্য্যন্ত ও অকারাদি বিসর্থান্ত পঞ্চাশৎ। 

“সব্বঃ শব্দো নতো বৃত্তিঃ শ্রোত্রাৎপরস্ত গৃহতে। 
সমস্ত শব্দ আকাশে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান। কিন্ত যে শব আ্রোত্রে 

উৎপন্ন হয়, তাহারই্জ্ঞান হয়। দুরস্থ শক শ্রবণেন্দ্রির় গোচর হয় না, 
কেনন! কার্ধযকারণের ব্যাধিকরণতাঁর কায জন্মে না, এ কথা পুর্বে 
বলিয়াছি। কিরূপে শব শোত্রে উৎপন্ন? 

বীচিতরঙ্গন্ায়েন তছ্ৎপত্তিস্্ কীন্তিতা । 

কদম্বকোরকন্তায়াহুৎপত্ভিঃ কম্তচিন্মতে। 

ভাঁষা পরিচ্ছেদ। 
বীচিতরঙ্গ স্তাঁয়ে শব্দের উৎপত্তি হয়। কাহারও মতে কদম্ব কোরক 

স্তায়ে শব্দের উৎপত্তি হয়। মৃদঙ্গাদি দেশে অথবা কঠাদি দেশে +গ্রথমত শব 
উৎপন্ন হুয়। পশ্চাৎ সে প্রথম শব্ধ হইতে মৃদক্গাদি দেশের কিন্বা! কঠাদি 
দেশের বাহিরে তত্রপ অবান্তর শব্বের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় শব্দের বহির্দেশ 
আবার তৃতীয় শবের উৎপত্তি হয়, এই ক্রমে শব্াান্তরের উৎপত্তি হয়। 
যেমন প্রথম তরঙ্গে দ্বিতীয় তরঙ্গের উৎপাত্তি হয়,, দ্বিতীয়তরঙ্গে তৃতীয়- 
তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, এইরূপ ক্রুমিক তরঙ্গের উৎপত্তির নাম বীচিতরঙ্গ। এইরপ 
বাচিতরঙ্ন্তায়ে ক্রমিক গ্রতিঘাতে জায়মান শব কর্ণপন্গুলী আঘাঁত করিলেই 
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শ্রবণ, প্রত্যক্ষ হয়। ' অথব1 কেহ বলেন যেমন কর্দস্ব কোরক একেবারে দশ- 

দিকে বিকশিত হয়, সেইরূপে একশব্ধ দশদিকে বিকাশ পাইয়া কর্ণপটহুকে 
আঘাত.করিলে তাহার উপলব্ধি হয়। বেদান্ত মতে শ্রবণেন্র্িয় দর্শেনেন্দিয়ের 
নায় বিষয় দেশে গর্মন করে, তাই বিষয়দেশে জ্ঞানের ভাণ হইয়া থাকে। 
অতএব বেদান্ত পরিভাষায় উক্তহইয়াছে-___. 

“সর্বাণি চেত্দ্রিয়াণি শ্ব শ্ব বিষয় সংযুক্্যান্তেব প্রতাক্ষ জ্ঞানং জনয়স্তি | 

তত্র স্রাণ রসনতগাত্বকা শীন্িয়াণি স্বস্থানাস্থিতন্তেব গন্ধ রসম্পর্শোপলব্ধান্ 
জনয়স্তি। চক্ষুশ্রোত্রে তু স্বতএব বিষয়দেশং গন্ব! শ্ব স্ব বিষয়ং গৃহীত: ।* 

সমত্ত ইন্জিয় শ্ব শব বিষয় সংযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞন জন্মায়। তাহার 
মধ্যে ভ্রাণ, রসন। ও ত্বক হ্বস্থানেস্থিত হইয়াই গন্ধ, রণ ও স্পর্শের জ্ঞান 

জন্মায়। চক্ষু ও কণ“নিজে বিষয় দেশে গমন পূর্বক দর্শন ও শ্রবণ জন্থায়। 
এই জন্ঠই ভেরী শব্দ কর্ণের নিকট শ্রুত হয় না, বিধয়দেশে শ্রুত হয়। ফলতঃ 

এ সম্বন্ধে বিস্বত আলোচনা জ্ঞানশীর্ষক গ্রীবন্ধে করিব। 
ইন্ত্রির়গণ প্রায়শ বাহ্ বিষয়ের উপলব্ধি করে। কিন্তু কখন কখন অন্তর 

বিষয় ও প্রত্ক্ষ করে। প্রাণবায়ো জঠরাগঘৌ জল পানেনহন্নভক্ষণে । 
বাজ্যন্তে হ্যাস্তরাঁষ্পর্শামীলনে চান্তরংতমঃ ॥ উদগারে রসগদ্ধো চেত্যক্ষাণামাস্তর- 
গ্রন্থঃ । কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে ও প্রাণ বায়ু ও জঠরাগ্নি ইহাতে যে শব 

উত্থাপিত হয়, তাহ! শ্রবন কর! যায়। জল পান অন্ভক্ষণকালে অন্তরে 

অন্তরে স্পর্শ অনুভূত হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও অন্তরে এক প্রকার অন্ধকার 

পরিলক্ষিত হয়.। উদ্গার উঠিলে জিহ্বার স্বাদ এবং নাসিকাঁর গন্ধ উপলব্ধ 
হয়। 



যে ষাহাঁর, আপ্ত, দে তাহার পরামর্শান্নারে চলিয়া! থাকে । সাধারণতঃ 

্বদেশবাসী, শ্বগ্রামবাসী আত্মীয় বর্গ, পুত্রা্দি উত্তরোত্তর আপ্ত বলিয়! প্রতীত। 

ততোধিক আপ্ত সুখছঃখাদি সমস্ত বিষয়ের অর্ধভাগিবী পত্বী। পত্বী-অপেক্ষা 

স্বশরীরশায়ী ইন্দ্রিয়বর্গ আগ্ত ; সেই কারণ অধিক সময়ে আমর1 ইন্ছ্িক্ব- 

বর্গের প্ররোচনায় সংসার নির্বাহ করি। চক্ষু যাহ! দেখায়, তাহাই দেখি, 
কর্ণ যাহা শুনার, তাহাই গুনি, ঘ্রাণ যাহা আস্রাণ করায়, তাহাই আত্রাণ 
করি, ভাল মন্দ কিছুই বিবেচনা! করি না। এই 'আক্তোপনীত চাক্ষষাদিজ্ঞান 
সাধারণের অতি আদরের ধন। যদি কেহ এ হেনচাক্ষুষদি জ্ঞানের ব্যভি- 

চার প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর হয়, তবে নিজে সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া সহস।! 

বিশ্বাস স্থাপিত হয় না। কেবল বিবেক-চসম! চোকে দিলে এই আঁসন্ন 
প্রতিবেশী ইন্দ্রিয়বর্গের অনাপ্তত1 পরিলক্ষিত হয়। 

অতি শুভ্র শঙ্খ পিত্তদোষবশতঃ পীতবর্ণ অনুভূত হয়। স্থাগু (মুড়া গাছ) 
ছুরভানিবন্ধন প্রাণী বলিয়! প্রতীয়মান হয়। আকাশ দৃষ্ঠিশক্রির লাঘবতা 

প্রযুক্ত নীলবর্ণ বোঁধ হয়। কষায়িত রসনায় পীত জল রাসায়নিক নদংযোগে 
মধুর স্তায় উপলব্ধি হয়।৪ বান্পীয় যান যখন চলিতে থাকে, তখন সেই 
চলনে শরীর সচল হয়, দৃষ্টিও সচল হয় সেই সচল দৃষ্টিতে * অচল বৃক্ষাদিও 
সচল বলিয়া! বোধ হপ্। অনুমান, এই সমস্ত জ্ঞানের ভ্রান্তি, এবং ইন্দ্রিয়গণের 
অনাপ্ততা প্রমাণ করিয়া দেয়। অতএব অনুমানের সাধন মনই স্মধিক 

আপ্তঃ তাই মন যাহা বলে, তাই করি। অনই আমাদের পরিচালক, ইষ্টা- « 
নিষ্টের বিধাতা, নুখছ্ঃখের নিয়ন্তা সর্বে-সর্বা। মনের মত মনোমত অন্তরঙ্গ 
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আর নাই। মনীষিগণ মনঃপ্রসাদ-লন্ধ অন্থমান্ন-প্রমাণবলে পরলোক ও পর. 
' মেশ্বর স্বীকার করেন। 

পরলোক প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণের কারণ ইন্দ্িয়- 

গণ পঞ্চভৃতের বিকার। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটি 
মাত্র ভূত। চক্ষু, করণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা এই পাঁচটি জ্ঞানেক্রিয়।- 
তাহার মধ্যে চক্ষু তেজ হইতে, কর্ণ আকাশ হইতে, নামিক1 পৃথিবী হইতে 
ত্বক্, বায়ু হইতে এবং জিহ্বা জল হইতে উৎপন্ন। এই পৃথিবীতে ভৌতিক 

ংশে ইন্দরিপনগণের উৎপত্তি, এখানেই তাহার স্থিতি, পরিশেষে এইখানেই 

তাহার লয়। পরলোকে তাহার স্থিতি নাই, পরলোকে গমনে,তাহার শক্তি 
নাই; কার্ধ্যতঃ পরলোক-বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। স্বীয় 
উপাদান-কারণ পঞ্চভূত, লইয়া তাহার সহবাস, ম্থলভ অভিজ্ঞতা। তাহাঁও 
আবার বর্তঞান বিষয় লইয়া। ভূত ভবিষ্যৎ কালে তাহার কার্যকারিতা 
নাই। যাহা বর্তমান, সন্মুখবর্ত, চক্ষু তাহাই দেখিয়া থাকে, কণ” তাহাই 
গুনিয়! থাকে, প্রাণওতাঁহাই আন্রাণ করে, ত্বক তাহাই স্পর্শ করে আর রসন! 

সেই রস আম্বাদ করে; কাজেই ইন্দ্িয়বর্গ ভৃত১৪ ভবিষ্যৎ কিছুই অব- 
গত নয়। 

এই সিদ্ধান্তে স্বত্তই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, পরমেশ্বর এই জগতে 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালব্রিতয়ে সর্বদা সর্বত্র সর্ব পদার্থে অন্ু- 
হ্যত আছেন। তবে কেন তিনি সাধারণের প্রত্যক্ষ হন না? একটু প্রণি- 

ধান করিয়! দেখিলে স্পষ্টই ঃগ্রতীয়মান হইবে, পরমেশ্বর শ্থভাবে সাধারণের 
প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারেন ন|। 

জগতের এমনি একটু বস্তশক্তি আছে যে, শ্বজাতি বন্ত শ্বজাতিবস্তর 
আঁকর্ষক হয়, অর্থাৎ সজাঁতিতে সজাতি সম্বন্ধ হয়। ইহ! ম্বতঃসিদ্ধ। পৃথি- 
বীতে বৈহ্যাতিক তেজের অংশ আছে, ব্গিয়াই পৃথিবী বিদ্যুৎ আকর্ষণ 
করে। শুফকাষ্ঠে তৈজনিক অংশ আছে বলিয়াই শুধকাষ্ঠ অবিলম্বে অগ্নি 
আকর্ষ করে। জলময় ম্ঘে জলম্তস্তরূপে সমুদ্রীদি জলাশয়ের জন আব- 

, ধরণ করে। যাহাতে যে বস্ত নাই কদাপি তাঁহার আকর্ষণ হয় না, বরং বিপ্র- 
কর্ষণ হইয়া! থাকে। ঝ্ামি যদি সাধু হই, তবেই তোমার সাঁধুতা আকর্ষণ 
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করিতে পারি। অসাধু হই, কসাধুতা আকর্ষণ করি। জীবনুক্ত মহাতঘ্বারা 
আপনাকে ব্রঙ্ধ বলির! জানেন, তই তাহাদের নিকট ল্সর্বং ব্রহ্ষময়ং জগৎ* ।" 

আমরা আপনাকে পঞ্চভূতের বিকার জানি, তাই সমস্ত পঞ্চভূনতময় দেখি। 
চক্ষু তৈজ্সিক অংশে সমুড়ুত॥ অতএব চক্ষুতে তেজ আছে। তাইচক্ষু 

তেন্ঃগ্রধান পদার্থ প্রত্যক্ষ করে। চক্ষু অন্ধকারের বস্ত দেখিতে পায় নাঃ 

কেন ন! তাহাতে তাদৃশ তেজ নাই। দি চক্ষু তৈদ্িক বস্তু ন! হইত, 
তবে অন্ধকার-বস্ত বেশ দেখিতে গাইত। নতুবা কর্ণ অন্ধকারের বুস্তর শব 

শুনিতে পায়, নাদিক। অন্ধকারের গন্ধ আস্বাণ করিতে পারে, রসনা অন্ধ- 
কারাবৃত রম্রে আস্বাদন করিতে পারে, সেইরূপ চক্ষু অন্ধকারের বস্ত দেখিতে 
পার না কেন? অবশ্ই বলিতে হইবে, চক্ষু যে জাতীয়, অন্ধকারের বস্তু 

সে জাতীয় নয় বলিয়াই পরম্পরের আকর্ষণ সাধিত হয় না। কর্ণ আকাশ- 

ংশে জাত, কর্ণে আকাশ আছে; তাই কর্ণ সঞ্জাতি আকাশের গুণ শব 

্বগোচর করিতে পারে । নাসিক পার্থিব, তাই নানিক1 পৃথিবীর গন্ধ গুণ 

কেবল আগ্রাণ করে। ত্বক্ বায়ুর বিকার, তাই বায়ুর ওঃ স্পর্শ ত্বকের বিষয়। 
জিহ্বার অনাধারণ উপাদান জল, তাই জিহ্বাঞ্জলের গুণ রসের আস্বাদন 

করে। চক্ষু যদি তেজোময় না হইত, তবে কখনই চক্ষুতে কেবল তেজোময় 
পদার্থ প্রতিফলিত হইত না, এইরূপ অন্তান্ত ইন্ড্রিয়নিচয় সম্বন্ধেও বুঝিয়া 
লইতে হইবে। এখন দেখ, পরাংপর পরমেশ্বর গ্রত্যক্ষগোচর হইতে পারেন 

কি না? বল দেখি, কোন্ ইন্দ্িয়ের দ্বার! পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ করিব? চক্ষুর 
দ্বারা? দিব্য তেজে দীপ্ত পরমেশ্বরে ত ভৌতিক তেঞ্জ নাই যে, ভৌতিক 
চম্ূতে সেরূপ দেখিয়া! এরূপ সংশয় দূর করিব? তিনি আকাশ নন যে 
আকাশের গুণ শব্দ শুনিয়া প্রাণের আশার আশ মিটাইব ? তিনি প্রার্ধিব নন 
যে দ্বাণের দার৷ সে গন্ধ আম্বাণ করিয়া! মংসার-গন্ধ হইতে নিস্তার পাইব? 
তিনি বায়ু নন যে ত্বকের বার! স্পর্শ করিয়া! ব্রিতাপ দুর করিব? তিনি জলীয় 

বস্ত নন যে রসনার দ্বার সে রসের আন্বাদ করিয়া প্রিয়ার অধর-নুধারস 

বিশ্থৃত হইব? ভৃতেই ভূত দেখিতে পায়, মানুষে পায় ন)। দেইকপ অ-ভৃত 
ন-তবিষ্যৎ সে অদ্ভূত বস্ত, এ ভূত বিক্কৃত ্োত্রে দেখিতে পাইব কেন? তিনি, 
পঞ্চ-ভূতাতিরিক্ত, তাহাতে পঞ্চ ভূতের ধর্ম রূপ, রস্, গন্ধ, স্পর্শ ও শব নাই। 
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ক]জেই তিনি রপাদি-গ্রহণযোগ্য ইন্দছ্িয়ের বিষয় নন। অতএব পরমেশ্বরকে 
' দেখিতে পান না ভাবিয়া পরমেশ্বর মানিবনা ধিনি বিবেচন! করেন, তিনি 

নিতান্ত অদুরদরশী। 
এতাবত1 বলা হইল, ভৌতিক বস্ত চক্ষুরাদির বিষয়। যাহ! ইন্দ্রিযসাধ্য, 

তাহাই বিশ্বান্ত, যাহা অতীন্ত্রিয়, তাহা অবিশ্বান্ত--এরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়! বুদ্ধিয্নানের উচিত নয়। অনুমানের আশ্রয় ব্যতীত সংসার চলে না, 
একারণ কমুমানের অনুমতি লইয়া সাধারণে চলিয়া! থাকে । অন্ুমানও একাস্ত 
আগ নয়, সেও মধ্যে মধ্যে বঞ্চনা! করিয়া থাকে । এ সংসারে ক্রমশঃ 

অনেকেই বঞ্চনার অবসর অপেক্ষা করে। অনুমান প্রত্যক্ষজ্ঞানসাপেক্ষ। 

যদি দেখি, যেখানে ধুম, সেই খাঁনেই বন্ধি, কুআাপি ব্যভিচার নাই, 
তবেই পর্বতে ধুম দেখিয়া অন্থমান করিতে পারি, “পর্বাতো৷ বহিমান্ 
ধূমাৎ। প্রত্যক্ষকালে যে ব্যাপ্তি প্রভৃতির জ্ঞান সাধিত হ্য়, তাহাই 
অনুমানের প্রাপ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যখন ভ্রমপ্রমা সাধারণ, তখন প্রত্যক্ষ- 

মূলক .অন্ুমানপ্রমাঁণে ভ্রম-প্রমী ঘটিতে পারে। তাই বলিতেছি---অন্ুমানও 
একান্ত আপ্ত নয়। যেমন অগ্নি গৃহদাহুক হইলেও -অধ্বি কাহারও পরিহেয় 
নয়, সেইরূপ অন্মানে প্রমাঁদ ঘটলেও অন্থমান আমাদের অন্ুপাদেয় নয়। 

বিশেষতঃ প্রবৃত্তিভেদে অনুমান ভিন্ন ভিন্ন হুয়। তাহার একটি উদাহরণ 
দিই ।স 

ংসারে সকলেই সুখ চায়। স্থখের ইচ্ছা আস্তিক নাস্তিক সাধারণ। 

কেহ কাহারও নুথের জন্ত ঘুরিয়া বেড়ায় না। সকলেই আপন আপন মুখ 
চায়। কিন্ত সে আপনি কে? এইখানেই গোলক ধাধা। যিনি যে ছার 
দেখেন, ভাবেন, এই বুঝি সুথের সুপ্রশস্ত পথ । প্রকৃত পথ নির্বাচন অনেকের 

অভিজ্ঞতার ফল। ফলতঃ ন্বপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অনুকূল যুক্তিবলে 
নাপ্তিক ভাবেন; আমি দর্শন করিয়া থাকি, অতএব দর্শেনেন্দ্রিয় আমি। 
আমি শ্রবণ করি, এখানে শ্রবণযুগল আমি। আমি স্পর্শ করি, এখানে 

স্গর্শেক্দিয় ত্বকৃ আমি। আমি চলিয়া থাকি, এখানে চরণধুগল আমি। 

আমার শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় কষ্ট 'অন্ুভব করি, অতএব প্রাণবাযু আমি। 
প্রতি পদ্দে আমির ছড়ছৈড়ি। যেমন বৃক্ষের ফল, মূল, পল্লব, শাখা ও 



অধ্যাত্-তত্ব। ৩৭ 

প্রকাণ্ড সমস্তই বৃক্ষ, সেইরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্তিয়, পঞ্চ করেনি, পঞ্চওগ্রাণ, 
দেহ, নখ, লোম প্রতৃতি সমস্তই আমি। ঘথা--একটা! পন্নবচ্ছেদে বৃক্ষের 

বৃক্ষত্ব নষ্ট হুয় না, তথা একটা! ইন্দ্রিয়ের অপচয়ে আমার জামিত্বের “অপচয় 
হয় না। ফল কথা--নান্তিক ভাবেন, পাঞ্চভৌতিক দেহ আমি) তাই 

তিনি কেবল দৈহিক উন্নতি সাধিতে ব্যগ্র। তিনি সুখের জন্ত কেবল দৈহিক 

ব্যাপার অনুষ্ঠিত করেন । 
আস্তিকের আমি বা আপনি (আত্মা) স্বতন্ত্র পদার্থ। 'আন্তিকের 

আমি, ইন্জিয়, প্রাণ প্রভৃতি দৈহিক কিছু নয়; তিনি যে কি, তাহ! কেহ 
বলিয়া উঠিতে পারেনা ॥ শাস্ত্র বলেন, তিনি সচ্চিদানন্ন,-শরীরের সহিত 

তাহার সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। তিনি পদ্মদলগত জলবৎ শরীরের মধ্যে ভাস- 
মান। একটু টলিলে অমনি সর্বনাশ। তিনি ব্ববীকেশ, তাহার প্রসাদে 

ইন্দ্রিয়গণ শ্বকার্ধ্য বা ভাহারই কার্য করিয়া থাকে। তাই ভক্ত প্রাণের 

কথা বলিয়। থাকেন, "ত্বয়। হৃষীকেশ ! হাদি স্থিতেন বথা নিযুক্তোহন্মি, তথ! 

করোমি ।” এই ভেদবুদ্ধিই আস্তিক ও নার্তিকের ভেদক্ত। 

চক্ষু অন্ধ হইলে, কর্ণ বধির হইলে ও যখন আমি দেখিতে ব! শুনিতে 
পাই না, এইরূপে আমির ভান হয়, তখন আমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে 

হতন্ত্র পদার্থ । মুমূর্ষু অবস্থীয় চক্ষুরাদিজনিত কোন জান উৎপন্ন হয় না। 
তৎকাঁলে যেমন জ্ঞানেত্ত্রিয়ের লোপ হয়, তদ্রপ কর্শেন্জিয়েরও লোপ 
হইয়া থাকে। বাহা অস্তিতা। সত্বেও আন্তরিক অন্তিতার লোপ হযর়। তথাও 

যখন আমির উপলব্ধি হয়, তখন আমি একটি অনির্বচনীয় শক্তিশালী 
বন্তবিশেষ স্বীকার করিতে হুইবে। লোকে বলে, রথ চলে; বন্বতঃ 
রথের চলিবার শক্তি নাই। সারথি ও অঙ্থের ব্যাপার রথে আরোপিত 

হয় মান্র। মেইক্ধপ সাধারণের ধারণ নেত্র দর্শন করে, কর্ণ. শ্রবণ করে, 
ফলতঃ উতাদের দর্শনাদি করিবার শক্তি নাই। মনই ইন্জিয়্বার করিয়া 
জ্ঞানের সাধন হয্ন। মনঃদংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয় স্বকার্ধ্য করিতে সমর্থ 

হয় না। মনের ব্যাপারই ইন্দ্রিয়ে আরোপ স্য়। মনের অধীন উুজ্রিয় ) 
কিশ্ মন ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়। তাই শ্রশ্তি বণিয়াছেন “অন্তত্রমন! অভূম,* 

নাশ্রোষম্। অন্তত্মন! অতৃম, নাঁদর্শম্।” মন ইন্টিক্সনিরপেক্ষতাবে আমি 
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সখী আমি ছঃ ধাঁ, ইত্যাদি প্রকারে দ্বতন্তরগে আমির উপলব্ধি করিয়া 
থাকে। অতএব অনেকে মনকে আত্মা বলিন্স! অন্থমান করে, বস্তগত্যা মনও 

আত্মাধনয়। * 

মন আত্মার সহিত অবিধুক্তভাবে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মনের 

সহিত আম্মার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। যেম্ন প্রদীপ পদার্থাত্তরের প্রকাশক হইয়াও 
আপনাকে (প্রকাশ করে, মনও সেইরূপ অন্তের প্রকাশক অর্থাৎ অন্তের 

অস্তিতা প্রমাণ করিয়া দেয় এবং আপনাকেও প্রমাণ করে। মনের প্রমাণ 

কর্তা মন ভিন্ন আর কেহ নাই বলিয়া অনেকের মনকে আত্মা বলিয়া! ভ্রম 
হয়। মন যে আত্ম নয়, “আমার মন এই ভেদবুদ্ধিই “তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ । 
অনেকে আপত্তি করিতে পাঁরেন, "আমার আত্মাও এরঞ ভেদবুদ্ধি হয় বলিয়া 
কি আমাতে ও আত্মাতে ভৈদ স্বীকার করিতে হইবে? বস্ততঃ আমার আত্মা 

এরপ প্রয়োগ ভ্রম-বিভূত্তিত। আমার আত্মা ও আমার আমি, একই কথা। 
আমার আমি, মাটির মাটি; অশ্বভিস্ববৎ নির্থক। অথবা উপাধি লইয়া 

ভেদ স্বীকার কর! যাইতে পারে । মন ও আত্ম পৃথক্ বপ্ত, এ কথা ক্রমশ 
স্পষ্ট হইবে। অগ্রে মনের কথ! বলি। | 

“সাক্ষাৎকারে স্থখাদীনাং করণং মন উচ্যতে |» 
ভাষাঁপরিচ্ছেদঃ। 

“যাহা সুখাদি সাক্ষাৎকারের হেতু, তাহার নাম মন, মন কর্তা নয়, করণ 

কর্তার কার্ধ্য করিয়া থাকে । কর্তা করণবান্ ম্বতন্ত্র পদার্থ। চাক্ষুষাদি জ্ঞানের 

সময় মনের করণত। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ। নুখাদি জানের সময় মনের 

করণত৷ নিরপেক্ষ । 

“অযৌগপদ্যাজ জ্ঞানানাং তন্তাণুত্বমিহোচ্যতে |” 
ভাষাপরিচ্ছেঃ | 

ছুটি বা ছুয়ের অধিক জ্ঞান ঠিক এক সময়ে শ্বতত্ত্রভাবে সম্পন্ন হয় না; 

অতএব বলিতেছেন, জ্তানের অযৌগপদ্য হেতু মন অতি হুস্ম। মনকে অণু 

বলায়ৎনিরবয্নব বলা হইল। ৪তাই মন সাবয়ব দেহের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হয় 
এনা, পরলোকে আত্মার সহচর হয়4 বায়ু যেমন নিরাকার হইস্স! স্বকাধ্য 

সাধনে অতি তৎপর, মন. ততোধিক তৎপর। এক সময়ে মনে ছুই বিষয়ের 
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ধারণ! হয় না। মন যদি বশরীরবযাপক হইত, তাহা" বন ঠিক, এক 
সময়ে চক্ষু মনের সহায়তায় দেখিতে পাইত, কর্ণ শুনিতে পাইত ও পারি 

শ্বকার্ধ্য সাধন করিতে পারিত। মন সকল-ইন্দ্রিয়ব্যাপক নয়, সকলণ* ইন্টি- 

য়ের নিকট এক সময়ে থাকে না; কাজেই সকলের কাঞ্জ এক সময়ে হয় 

না। অধিক কি বলিব? এক সময়ে ছ্টি চক্ষু দিয়! ছুটি বস্তর দর্শন জনিত 

ছুটি জান হয় না। একটি নাসিকারন্বের নিকট আতরের শিশি ধর, আর 
অপর নাসিকারন্ধের নিকট বিষ্টাপূর্ণ পাত্র রক্ষা কর) দেখিবে, ঠিক, একসময়ে 

সুগন্ধ ও ছূর্গস্ধের জ্ঞান হইবে না। মনের যদি অবয়ব থাকিত, তবে এক 
অবয়বে চাক্ষুষ জ্ঞান, অবয়বাস্তরে শ্রবণাদি জ্ঞান জন্সিতে পারিত। অপিচ, 
চক্ষু যেমন ছুটি, কর্ণ ধেমন ছুটি, মন সেরূপ ছৃটি নয়, তাই মনের ছুটি জ্ঞানও 

হয় না। মন একমেবাদ্িতীয়ম্। | 

মনের একটি বিশিষ্ট শক্তি আছে। তাহার বলে যখন যেখানে যাওয়। 

দরকার হয়, তৎক্ষণাৎ তথায় যায়, তিলমাত্র বিলম্ব করে না। চক্ষু দেখিবে, 

মন তৎক্ষণাৎ তথায় ছুটিল। শ্রবণ শুনিবে,“মন অমনিনতথায় হাঁজির। যখন 

ইন্্রিয়গণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, অথব1 ইন্দ্রিয়গণ্ খন কাঁধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করে, তখনও চঞ্চলপ্রকৃতি মন অচঞ্চল থাকিতে পারে না। তখন 

মন আপন ঘর অনুসন্ধান করে। সংস্কারের স্থৃতি পূর্বান্থতৃত বস্ত লইয়া বাস্ত 
থাকে। যৎকালে স্থৃতি তাহাকে ছাড়িয়া যায়, দেই হ্প্লাবস্থায় মন মৈধ্য! 

নাড়ীতে ৰপসিয়৷ অসম্বদ্ধ কল্পনা জন্ননা করে। স্বপ্ন যে মধ্যে মধ্যে সত্য 

হয়, তাহার কারণ “্বপ্নতত্বে” বলিবার ইচ্ছ। আছে। আত্মার অধিষ্ঠানেই 
মনের এইরূণ শক্তির স্ক,রণ হ্য়। আত্ম-বিযুক্ত হইলে জড়বৎ অবস্থান করে। 
্থযুপ্তিকালে (ন্বপ্নরহিত নিদ্রাপ়) আত্মার সহিত মনের সম্বন্ধ বিচুত হয়। 
মন তখন নির্ব্যাপার হইয়! পুরীততী নাড়ীতে অবস্থিতি করে। * 

বৈদাস্তিকের৷ বলেন, মন ভৌতিক পদার্থ। এই বিষয় বেদব্যাস 
পাঁত্রকায় স্ষ্টিবিষয়ক প্রস্তাবে বিস্তৃতরূপে লিখিবার ইচ্ছ। আছে | 

সাঙ্যমতে মন আহঙ্কারিক তত্ব। অর্থাৎ স্নৃঙ্কার হইতে মন সূমুডূত। 
তাহার! বলেন, মনকে ভৌতিক পদার্থ, শ্বীকার করিতে হইলে ৪ভীতিক, 

দেহের মছিত তাহার নাশ স্বীকার করা উচিত। .কিস্তু দেহপাতেও মনের 
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পতন্, হয় না। 'মন মুক্তি পর্যযস্ত আত্মার সহিত অবিযুক্তভাবে অবস্থান 
ফিরে। 

সাম্্ামতে ষন অহংতত্ব হইতে সমুৎপর। এক্ষণে সংক্ষেপতঃ তাহার যুক্তি 
প্রদর্শিত হইতেছে? অহংতত্ব জানিতে হইলে মহ্ত্বত্ব গ্রভৃতি জান! আব- 

শ্যক ) ততদুর জানাইবার সময় আজি নয়। সংক্ষেপতঃ এই বলি, অহংতৰ 
প্রক্কতিসংসষ্ট ঈশ্বরের মহত্ত্ব হইতে সমূভূত। যে বস্ততে মৃত্তিকার ৭ 
অনুভূত হুয়, তাহ! মৃত্তিকার বিকার স্থির করি) যাহাতে জলের দ্রবতা! 

দেখি, তাহা! জলের বিকার ভাবি এবং যাহাতে তৈজন্িক গুণের উপলব্ধি 
হয়, তাহা! তেজের বিকার স্থির করি। সেইরূপ যাহাতে অহং (আমি) 
বুদ্ধি হয়, তাহা! অহঙ্কারের বিকার স্থির কর! উচিত্ব। এখন দেখ দেখি, 

'অহং (আমি) বুদ্ধি কিসে হয়? ইন্দ্রিয়ে, দেহে ও মনে অহংবুদ্ধি হয়। 

যখন আমি (অহং) দেখি, আমি শুনি ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন চক্ষুরাদি 

ইন্দ্রিয় আমি বুদ্ধি হয়। আমাকে স্পর্শ কর না, যখন বলি, তখন ত্বকে 
অর্থাৎ দেহে অহংবুদ্ধি হয়। 'আঁর যখন ইচ্ছা করি ইত্যাদি জ্ঞান হয়, 
তখন বুঝিতে হইবে মনে অহংবুদ্ধি হুইয়া থাকে; কেন না, ইহা মনের 

ধর্শ, আত্মার নয়, এ কথা! পরে বলিব। আপাততঃ ইন্দ্রিয়ে, দেহে ও মনে 

অহংবুদ্ধি হওয়ায় অহঙ্কারের বিকার বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। বিচারে 
ইঞ্জিগাদির বিকৃতিভাব নিরাকৃত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের বাহ আকার (চক্ষুরা- 
দির অবয়বসংস্থান ) ভৌতিক। যাহার বাহ্ আকার ভৌতিক, তাহার 

আন্তরিক আকারও ভৌতিক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বাহ্ আকার যে উপাদানে 
গঠিত, আন্তরিক আকারও সেই উপাদানে গঠিত হইয়া! থাকে ; অতএব 
ইন্জ্রিয় ভূতের বিকার, অহঙ্কারের বিকার নয়। দেহাদ্দিতেও অহংবুদ্ধি 

হুইলেও এই যুক্তিবলে তাহাও অহঙ্কারের বিকার, হইতে পারে না। তবে 
তাহাতে অহ্ংবুদ্ধি হয় কেন ?--এ সন্দেহ অনেকের মনে উদ্দিত হইতে 

পারে। সংক্ষেপে সে কথার উত্তর দিই;--ইন্জিয় ও দেহের সহিত মনের 
উৎপন্ধি-সন্বন্ধ আছে। পরমাস্মা হইতে মহত্বব।. তাঁহ। হইতে অহসঙ্কার- 

“তত্ব, তাহা হইতে পঞ্চভৃত এবং তাহা হইতে ভৌতিক দেহ মন, ইন্জরিয়াি; 
অতএব ইন্জ্িয় ও দেহের পিতামহ অহঙ্কারতত্ব। পৌত্রে পিতামহের সাদৃশ্ত 
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থাকাঁয় পোকের ভ্রম হওয়া নিান্ত মৃচ্যঞ্জীবঞ্জক নন্ব;) এই সংস্কার বশতঃ , 
দেহে ও ইন্দ্িয়ে আমিত্বের ভান হয় । 

অবশেষে অহংবুদ্ধির আশ্রয় মনই কেবল অবশিষ্ট *থাকিল। মনই 
নিরপেক্ষভাবে অহংতত্ব হইতে সমুভূত। মনের ভৌতিকত। প্রত্যক্ষ ও 

"অনুমান-জ্ঞানের অবিষয়, অতএষ মন* অহংতত্বের বিকার। এইরূপ 

সাংখ্যকারের মনোগত মনোমত যুক্তি। কোন্ মত অন্রান্ত, তাহ! স্থির 
কর! আমার অধিকারের বহিভূ্তি, তবে এইমাত্র বলিতে পারি; বেদাস্তমতই 
আমার নিকট অন্থভববেদ্য বলিয়া বোধ হয়; এ কথা ইন্দ্রির়তন্বে বলিয়াছি। 
মনও ভৌতিক"এ কথাও তথায় প্রদর্শিত হইয়াছে । 

কামঃ সক্কল্ো বিচিকিৎসা'-খৃতিহ্াধীর্তা- 

রিত্যেতৎ সর্বং মন এবেতি। | 
ইত্যাদি শ্রতিপ্রমাণবলে বৈদাস্তিকেরা কাঁমাদি মনের ধর্ম শ্বীকার 

করেন। স্তায়মতে এ সমস্ত আত্মার ধর্ম । বৈদস্তিক্কেরা বলেন, কামা'দি যখন 
বুদ্ধিসন্তায় অনুভূত হুয়, কেবল আত্মসত্তায় অর্থা, স্বযুণ্তি অবস্থায় অনুভূত 

হয় না, তখন কামাদি বুদ্ধির ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে, আত্মার 

ধর্ম স্বীকার করিতে পার না। আতর ধর্ম হইলে সুষুপ্তি-অবস্থ(কালীন 
অনুভূত হইত। অতএব স্মতিও বলেন। 

“রাগেচ্ছ। সুখহূঃখাদি সত্যাং বুদ্ধো প্রবর্ততে। 
নুযুপ্তো নাস্তি তন্নাশে ত্মাদ্বদ্ধেস্ত নাতনি ॥ 

গীতায় ভগব্দবাক্য, বথা-- 

“মহাভৃতান্তহঙ্কারে! বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 

ইন্ড্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্ট্রিয়গোচরাঃ। 
ইচ্ছা দেষঃ সুষিং হুঃখং সঙ্বাতশ্চেতন! ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥৮ 

পঞ্চ মহাঁভূত, অহঙ্কার তব, মহত্তব্ব, প্রকৃতি, প$ বর্ন, পচ জানে- 

কিয়, উভয়েন্্রিয় মন, পঞ্চ রূপাঁদি বিষয়, ইচ্ছা, দেষ, সুখ, ইঃখ, শরীর, খণ্ড 
জ্ঞান ও ধৈর্য্য, এ সমস্ত সবিকার ক্ষেত্র । নির্বিকার ক্ষেত্রী নয়। 

ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি সমস্ত মনের ধম্চ। মনই ইচ্ছ! করে, মন্তরেই কৃতিদ্ধ 
ঙ 
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“উদয় হয়, মনই বিকৃত হগ্। আত্মার বিকার নাই; অতএব আস্মা কিছু 
করেন্র না। মননের কর্তৃত্ব আত্মায় আরোপিত হয়; তাই সাধারণে আত্মা 

কর্তা বলিম্! ভ্রমেমুগ্ধ হয়। শ্রীমস্ভাগবতে আছে ।-- 
প্যথা! ভ্রমরিকা! দৃষ্টয। ভ্রাম্যতীব প্রতীয়তে । 
চিন্তে কর্তরি তত্রাত্মা। কর্তেবাহং ধিয়া স্থৃতঃ ॥৮ 

্স্ত দৃষ্টিতে যেমন অত্রান্ত বৃক্ষ তরান্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভ্রান্ত 
দৃষ্টিতে অকর্ত আত্ম! কর্তা বলিয়া বোধ হয়, বস্তুত মনই কর্তা। 

আমর! মন, বুদ্ধি ও চিত্তকে একপধ্যায় বিবেচনা করি, কিন্ত বেদাস্তমতে 

প্য্যায় শব নয়, ইন্দ্রিয় শবের অর্থ সাধন। যাহার দ্বারা কার্ধ্য সাধিত হয়, 

তাহার নাম ইন্দ্রিয়। জ্ঞানের সাধনের নাম জ্ঞানেক্দ্রিয়, কর্মসাধনের নাম 

কর্মেত্রিয় এবং অন্তরের কাধ্য সাধনের নাষ অন্তরিভ্দ্িয় বাঁ অন্তঃকরণ। 

অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত । 

% 

+মনে। বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমাত্তরং | 
ংশয়ে। নিশ্চয়ে! গর্বঃ স্মরণং বিষয়। ইমে ॥% 

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই চারিভাগে অন্তঃকরণ বিভক্ত। এই 
চারিটি অস্তঃকরণের চারিটি বিষয়-_-সংশয় নিশ্চয় গর্ব ও স্মরণ। অন্তঃকর- 

ণের সংশয়াত্িক। বৃত্তির (ব্যাপার ) নাম মন, 'নিশ্চয়াম্মিক। বৃত্তির নাম 

বুদ্ধি, গর্বাম্মিক। বৃত্তির নাম অহঙ্কার এবং ম্মরণাত্মিক বৃত্তির নাম চিত্ত। 

অগ্রে উক্ত হুইয়াছে-_. 

_ যদ তু সঙ্কল্লবিকর্রুত্যং তদ! ভবেন্মন ইত্যভিথ্যম্। 
' স্তাদ্বদ্বিসংজং চ যদ তু বেত্তি স্থনিশ্চিতং সংশয়রূপহীনং। 

অন্থসন্ধানরূপং তচ্চিত্তং চ পরিকীর্ডিতং। 

অহস্কত্যাত্মবৃত্যা৷ তু তদহঙ্কারতাং গতম্॥ 

খন অন্তঃকরণ সংকল্প, বিকল্প করে, তখন তাহার নাম মন। যৎকালে 
ংশয়রহিত্ত স্থুনিশ্চিত জ্ঞান হয়, তখন তাহার নাম বুদ্ধি। যখন অস্তঃকরণ 

অন্ুসন্ধানপর হয়, তখন তাহার নাম চিত্। আর যখন অভ্তুঃকরণে “আমি 

করি, আমি জানি” ইত্যার্দি প্রকার অহ্ংজ্ঞানের উদয় হয়, তখন 
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তাহার নাম অহঙ্কার হয়। সানির ধারণা অন্তঃকরণে অনস্ত তাবের 

উদয় হয়, বস্ততঃ তাহা নপন॥ এই চারিটি তাবের উদর ব্ন্তীত ভাঝস্তরের 
উপলব্ধি হয় না। অনন্ততাব এই চারি ভাবের প্রবাহে ভূবিয়৷ থাকে । 
লোকে কেবল ত্রান্তভাবে বিবিধ ভাৰ ভাবে। অতএব সংশয়াদি বিষয়চতুষ্য়- 
ভেদে শরীরের অন্তর্বর্তী মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় চারিটি। এতাবত! সর্বসমেত 

চতুর্দশটি ইন্দ্রিয় হইল। পুর্বে ষে মন বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ,করিয়াছি, 
তাছার অর্থ অন্তঃকরণ। ভবিষ্যতেও মন বলিয়া অন্তঃকরণের উল্লেখ 
করিব । ৬ রী 

শাস্তা ঘোরাস্তধা মূঢ়। মনসো বৃততযন্ত্িধা। 
বৈরাগ্যং ক্ষান্তি-রৌদাধ্য মিত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্য়ঃ | 
তৃষ্ণা স্নেহো৷ রাগলোভাবিত্যাদ্যা ঘোরবৃত্তয়ঃ। 

সন্মোহে। ভয়মিত্যাদ্যাঃ কথিতা! সবৃততয়ঃ | 

শান্তা, ঘোর! ও মূঢ়া নামে মনের ( অন্তঃকরণের ) তিনটি বৃত্তি আছে। 
বিষয়-বৈরাগ্য, ক্ষমা ও ওদা্ধ্য প্রভৃতি শান্তা বৃত্তির প্রকৃতি । তৃষা, স্নেহ, 
অন্থরাগ ও লোভ আদি বৃত্তির নাম ঘোরা। আর মোহ ও ভয় প্রভৃতি 
বৃত্তি মূঢ়। নামে অভিহিত হইয়াছে। 

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণে এই প্রকার বৃত্তি হা থাকে। সন্ব, রজঃ, 
তমঃ এই তিনটি গুণ। যেমন আমাদের দৈহিক প্রকৃতি বাযু-পিত্- 
কফমরী; কাহার ধাতু কফ প্রধান, কাহার ধাতু পিত্বপ্রধান, কৃ] ব! 
বায়,প্রধান, দেইরূপ আবরঙ্গস্তস্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বস্ত এই গুণত্রয়ে জড়িত । 
কাহারও মন সব্বগুণে ভূষিত, কাহার মন রজোগুণে রঞ্জিত, কাহারও 
বা তমোগুণে মোহিত। ফল কথা, কি চেতনাবান্ কি অচেতন কেহ 

ইহার হাত হইতে নিস্তার পায় না। সাস্থিক মনের বৃত্তির নাম শাস্তা, 
রাজসিক মনের বৃত্তির নাম ঘোরা আর ঞ্তামসিক্ মনের বৃত্তির নাম 
মূড়া। শাস্তার কাধ্য চিত্তের অন্ুকুল*্বেদন-প্রসন্নতার্বি। ঘোরার কার্ধচ 
কার্ধ্যোদ্যম আর মূঢ়ার কা্ধ্য চিত্তের প্রতিকূল বেদন, শোক, মোহ প্রভৃতি 

পূর্বেও বলিক্মাছি, পৃথিব্যাদি' ভূতনিচয় সন্বরনস্তমোসয়। তএব 
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কোন ভূত শাস্ত, কোন ভূত ঘোর, ও কোন ভূত মূঢ় অর্থাৎ কেহ সুখের 
হেতু, €কহ্ ছুংখের হেতু, কেহ বা মোহাদির হেতু। 

্ শাস্তা' ঘোরাস্তথ। মূঢ়া বিশেষান্তে চ তে স্মৃতাঃ। 
| বিষ পুরাণ। 

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ ভূত শাস্ত, ঘোর ও মুঢ় এই বিশেষ গুণবিশিষ্ট। 
পূর্বেই বলিয়াছি, সজাতি বস্ত সজাতিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ 

যাহার যে প্রতি, সেই নেই প্রক্কৃতির সহিত সংসর্ করে। সাধু সাধুর সহিত 
্্ হয়, মাতালে মাতালে সন্জীতি হয়। জড়গতও এই, নিয়ম ;. 

মনে কর, একটি ভাণ্ডে কিয়ৎ মৃত্তিকা, জল ও তৈল 'আছে। যদ্দি তাহাতে 
পরে আর একটু মৃত্তিকা প্রক্ষেপ কর, তাহ হইলে প্র মৃত্তিকা ভাওগত 
মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া জল বা তৈলে মিশ্রিত হয় না) কেননা, 
মৃত্তিকা মৃত্তিকাকেই আকর্ষণ করে। পক্ষান্তরে উহাতে তৈল বা জল দেও, 
তৈল তৈলে, জল*্জলে মিশিবে। বিপরীত হ্বভাবে মিশিবে না। 
সেইরূপ ব্যক্তিগত আকর্ষণও* সাধিত হয়। শীন্তমনাঃ ঘোরমনাঃ ও মৃূঢ়মনাঃ 
এই তিন প্রকার লোক জগতে আছে। সমস্ত বস্ধ শান্ত, ঘোর ও মূঢধর্শা- 

ক্রান্ত। শাস্তমনাঃ মনুষ্য বস্ত দর্শনাদি করিয়া তাহার শান্ত গুণে শাস্তি 
লাভ করেন। ঘোরমনাঃ ঘোর বস্ত দর্শনাদি করিয়া ঘোর বৃত্তির কার্ধ্ে 
প্রবৃভিমান্ ও স্পৃহাশালী হন। আর মুঢ়মনাঃ দর্শনাদি দ্বারা বস্তগত মূঢ়* 
ভাব আকর্ষণ করিয়া! ভয়ে, ভাবনায়, বিন্ময়ে ও মোহে বিচেষ্ট হয়। তাহার 

 দৃষ্টীত প্রদর্শন করি। মনে কর, জনৈক কুষ্ঠরোগী পথিমধ্যে পড়িয়া আছে। 
সেই বিপন্ন ব্যক্তিকে দেখিয়া শান্তমন! এই বিপৎসঙ্কুল সংসারের ক্লেশস্বভাঁব 
অন্গভূত করিয়! বৈরাগ্য লাভ করেন। বৈরাগ্য শাস্তিগুণের স্তাব। ঘোর- 

মনীর মনে উদক্ হুয়, এ যৌবনকালে অর্থোপার্জন, করে নাই, আত্মীয়জনের 
সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই, তাই পথে পড়িয়| ক্লেশ পাইতেছে। আঁমি 
এই সময় সতর্ক হুই,। এইঞ্ভাঁবিয়া বিষয়তৃষ্ণায় কাধ্যে উৎসাহণীল হয়। 
বউৎসাহ, অর্থার্জন, তৃষ্ণ। প্রভৃতি রজোগুণের কার্য, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
মুঢ়মনাঃ সেই কুষঠীকে দেখিয়া ভয়ে ও মোহে বিচেষ্ট হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হয়) ভাবে, আমারও বুঝি এই দশা ঘটবে। এইরূপ বিসদৃশ ভাবের উদয় 



অধ্যাত-তত্ব । ৪৫ 

হওয়ার কারণ পরম্পরের মানস বৃত্বিগত ভেদ ও উদ্বোধক বস্তর গুণগত 
পার্থক্য। এই কারণেই উপাসনার অধিকারি-ভেদ বলিতে হইয়াছে * যাহা 
উত্তমাধিকারীর কর্তব্য, তাহাই অধমাধিকারীর অকর্তব্য, এ সমস্ত কথা বারা- 
স্তরে বলিব। 

(ক্রমশ£) 
শ্রীব্রজেন্্রনাথ স্বতিভীর্ঘ। 

মহেশপুর। 



নমে। ভগবতে বানুদেবায় । 

 পন্ভঈতা | 
শি ২০০ 

প্রথম অধ্যায়। 

ধতরাষ্ট্র উবাচ। 

ধর্মক্ষেত্রে কুক্ষক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 

মামকাঃ পাওবাশ্চৈৰ কিমুকুর্ববত সঞ্জয় ॥ ১ ॥ 

ধন্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র শুনহে সঞ্জয় 

মৎপক্ষের৷ আর পাগুব-নিচয় 

হ'য়ে সমবেত--মমর আশয় 

করিলেন কিবা বলহু মোরে ॥ ১ ॥ 

সঞ্জয় উবাচ। 

দৃই। তু পাওবানীকং ব্যঢ়ং ছু্যোধনস্তব] | 
আচার্যমুপসজম্য রাজ। বচনমত্র্রীৎ ॥ ২॥ 

হেরিয়! লত্জিত হে নৃপ তখন-_ 

সপাগুবের সেনা-রাজ। ছুর্য্যোধন 

আচাধ্য-সমীপে করিয়া গমন 
এই কথাগুলি কহেন তারে ॥ ২॥ 



টীদ্যগীতা। ৪৭, 
পঠ্ঠেতাং পাঙুপুআাগামাচাধ্য মহতীং চমুম্। 
বাঢ়াং ক্রপদপুত্রেখ তব শিষ্যেগ ধীমত| ॥ ৩] 

তব শিষ্য গুরে৷ দ্রপদের মুত 

পাগুবগণের সেনা অগণিত 

করিয়াছে ওই যাহা 'ম্থুসজ্জিত 

মহতী সে চমু করুন্ দর্শন ॥ ৩॥ 

অত্র শুরা মহেঘ্াসা ভীমার্জুনসমা যুধি। 
যুধুধানে। বিরাটশ্চ ক্রপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 

ষ্টকেতৃশ্চেকিতানঃ কাশিরাঁজশ্চ বীধ্যবান্। 

পুরজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুজবঃ ॥ ৫ ॥ 

যুধামন্থ্যশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীধ্যবান্। 
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ মর্ববএব ষারথাঃ ॥ ৬ ॥ 

এই সেনাদলে মহা-বলবনি 
ভীমাঙ্ভন সম বীর যুযুধান 

বিরাট দ্রূপদ শৈব্য চেকিতান 
বলী কাশিরাজ সৃভদ্রার স্ুত 

বিক্রম-সম্পন্ন যুধামন্ুযু আর 

ধষ্টকেতু পঞ্চ পাগুব-কুমার 
মহারথী এ'রা বীর্ষ্যের আধার 
উত্তম়ৌজা আদি সবে সমবেত ॥ ৪--৬॥ * 

অস্মাকস্ত বিশিষ্ট। যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্বম 

নায়ক। মম সৈন্তস্ত সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭৪ 

শ্রেন্ঠ আমাদের যে'বীর-নিকর * 
মম সৈম্তনেত! হে দ্বিজপ্রবর 



বেদব্যাস।] 

তাহা আপনার করিতে গেবচর 
রর্ণিতেছি আমি হন অর্বগত ॥ ৭ ॥ 

ভক্মন্ ভীম্মশ্চ কর্ণশ্চ কপশ্চ সমিতিপ্রয়ঃ। 

অশ্বখাম! বিকর্ণশ্চ সৌমিদতিস্তথৈব চ॥৮॥ 

(রপজয়ী)_ 
, দ্রোণী-কৃপ কণ ভূরিশ্রবা আর 
আপনি বিকর্ণ জাহ্বী-কুমার ॥ ৮ ॥ 

অন্তে চ বহবঃশূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ] | 
নানাশন্ত্র গ্রহরণাঃ সর্কে যুদ্ধবিশারদীঃ ॥ ৯ ॥ 

মম প্রয়োজন সাধন কারণ 
করেছেন ধরা স্বীয় প্রাণ পণ 

শত্তরধারী নানী বীর সে এমন 
আছেন অনেক কুশলী রণে ॥ ৯ ॥ 

অপর্য্যাপ্তং তশ্মাকং বলং ভী্মাভিরক্ষিতম্। 

পর্ধ্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০ ॥ 

ভীম্মের রক্ষিত মোদের এ বল 

. শত্রু সহ রথে যুঝিতে দুর্বল 
পরন্ত্ু ভীমের চালিত যে দল 
যুঝিতে সমর্থ হেন লয় মনে ॥ ১০ ॥ 

7 (ক্রমশঃ) 

শ্রীহরিগোপাল বস্ু। 
সরিষা--২৪ পরগণা। 



পি 
দশম বর্ষ | 

১*ম ভাগ। . আগ্াড় ও শ্রাবণ মাস, ১৩০২ সাল। | হয় স্তবক। 
| 

কে ৰ 
শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 

লেখকগণের নাম। 
শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিগোপাল বন্থ 

শ্ীযুক সদানন্দ তত্বনিধি ও সম্পাদক নু 
দিপা ৮ %2 |] 

বিষয়,। 7. পৃষ্ঠা 
কাদায় * রি 5 ০১৯. 88 * 

গুরুগীত। | | ৬৪ 

বৃন্দাবনমাহাত্সাষ্. ** ** ৭৭ 

পদ্যগীতা . ৮৮. ৮ ও ৮৮ 
দেবীমহিম। | | চি ৯০ নন ৯৩ | 

বিবিধ 89 মী ্ নি রি দঙ ডু ও ৪৩ 

| £ 

জমিদার শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে 
৭০নং স্ুকীয়! স্্রীট বেদব্যান কার্যালয় হতে প্রকাশিত। 

কলিকাতা; রর 

২০ নং'সুকীয়। ধ্রীটঃ স্কালিকা যক্তেপ 
প্শরচ্চজজ চক্রবর্তী বারা ছুজিত | 

সন-১৩৬২ সাল |: 



( হোমিগপ্যাথিমতে ) 

ওলাউঠ! রোগের সরল চিকিৎসা । 
স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হরনাথ রায় প্রণীত। 

ওলাউঠ৷ চিকিৎস! সম্বন্ধীয় এরূপ পুস্তক পুর্বে কখন প্রকাশিত হয় 
নাই। ভাষার সরলতার্পু; চিকিৎস। গ্রণালীর নৃতনত্বে ও ওষধের অপূর্ব 
নির্বাচন প্রণানীন্চে এ পুস্তক অদ্বিতীয়। মামান্ঠ বর্ণজ্ঞান মাত্র 'মাছে 
এরূপ শ্্রীলোকও ইহা! অধলম্বনে নুপ্রণালীতে কলেরা! রোগীর চিকিৎস! 

করিতে পারিবেন । যাবতীয় সংবাদ পত্র শতমুখে এ পুস্তকের সুখ্যাতি 

করিয়াছেন প্রত্যেক গৃহস্থের এ পুস্তক এক খানি করিস গৃহে রাখ কর্তব্য। 
মূল্যে ॥* আন! মান্র। 

শ্রীবিজয় কিশোর রায়। 
৫ নং সুকীয়া স্ত্রী কলিকাতা। 



দশম বব । 
২৩৭৫১ ভাদ্র ৭ 2৯তীসি 2 ০ ৮৮৮০8 52 27151 ছাট ৪৮৫ হলি ক চিত হীন ৬৪৪, ৬৮৯৯৪ ৪ হত ত৬৪ রঙ 

১০ম ভাগ। ] আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস, ১৩০২ সাল। |] খয়স্তবক। 

কন্যাদায়। 
১09 

যাহ! কর্তব্য, যাহা না! করিলে সমাঞ্জের নিকট দাদী এবং ধর্মের 

চক্ষে দোষী হইতে হয়, যাহ! করিলে বড় বাহাছুরী নাই, না করিলে 

নিন্দ। আছে-্পপ্রত্যবাক্ আছে) এবং ঘষে কর্তব্যে সময় অসময় 
নির্বাচন নাই, রোগ শোক জান নাই, যেমন অবস্থায় থাক্.'না 

কেন উহ1 সম্পন্ন করিতেই হইবে, বাহা অনিবার্য, অবশ, কর্তব্য 

তাহাই হিন্দু-ব্যবস্থা-অন্ুযাঁষী প্দায়”। সমাজে থাকিলেই মন্য্যকে অনেক- 

গুলি খণভারগ্রস্ত হইতে হয়,--অনেকগুপি কার্যের বোঝা, মাথায় লইতে 

হয়। নিজের শুভাঁশুভের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, নিজের কষ্ট ও অপমান 
গ্রান্থ না করিয়া, কেবল সমাঙ্জের মুখের প্রতি* তাকাইয়! সমাজের শঙ্গল 

কামনায় হিন্দুকে অনেক কার্য করিতে *হয়। দেই সকল কাধ্যের মধ্যে 

কন্তাকে সৎপাত্রস্থা কর! হিন্দুর পক্ষে এক প্রধান এবং স্থকঠিন কর্্ম। কেন 

না,যাহ। যথাশাক্স নিষ্পন্ন করিলে সমাজের মঙ্গল হইবে ও মমাজে গাধু প্রকৃতির 



৫০ বেদব্যাঁস ৃ 
€ ও 

'আবির্ভাব হইবে, পক্ষান্তরে যাহ! অন্ঠায় এবং দানবী গ্রথাম্যায়ী ঘটাইলে 

সমাজের বিশেষ অমঙ্গল, সমাজ দানবের--পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইবে, তাহ। 

শত বাধা বিস্স গত্বেও--এমন কি সর্বস্থাস্ত হইয়াঁও সর্বকালে যথাশাস্ত্র 

কর্তব্য। হিন্দু ইহ! জানেন, আধধ্য খবিগণ হিন্দুকে এই কথ! বুঝা ইয়াছেন, 

সমাজ এত অধঃপতিত হইলেও এই ভাবে বিভোর আছে, তাই এখনও 

হিন্দুর কন্তার বিবাহে এত গোলমাল, এত দেখা শুন] । 

পাশ্চাত্য ক্রুর শ্লীলবাদের ঘোরে পড়িয়া এখন আমর! পবিত্র পরিণয়- 

ব্াপার কুৎসিত চক্ষে দেখিয়া থাকি । যাহাদ্বার সংগপ্রত্র জন্ম লুইবে, সুতরাং 
যাহ! হইতে সমাজে সাধুতার আোত অবাধে প্রবাহিত থাকিবে, যাহার জন্ত 

বংশ উন্দল, দেশ উজ্জ্বল হয়, এবং যাহা কত কষ্টের--কত যত্বের--কত 

তপন্তার ধন যাহার প্রনাদে সমাজে ও দেশে চিরস্থায়ী থাকিবে, সেই পরিণয়- 

ব্যাপার কুৎমিত কামের ও, লালসার চক্ষে দেখিয়। আমর! সকল মাটি করিয়! 
ফেলিয়াছি। হিন্দু কামপত্রী গ্রহণ করেন না। হিন্দুর পত্রী সাধুপুত্রের জন্য ) 

হিন্দুর সংসার কেবল ধর্ম 'আচরণের জন্ত। বিলাতের বিলাসের বাতাস 
দেশে প্রবাহিত করিয়। কেন এ পবিত্র যজ্ঞভূমিকে আমরা নষ্ট করিতেছি ? 

সকলেই জানেন যে সমাজে অধিক সাধু জন্ম গ্রহণ করিলে সমাজের বিশেষ 
মঙ্গল। কিন্ত কেবল উপদেশ দিলে, কেবল বক্তৃতা ঝাড়িলে, কেবল প্রবন্ধের 

শীলাবৃষ্টি করিলে কখনই লোক সাধু হয় না। জন্মের সহিত সাধুতা গাথা 

থাকা চাই) পিতা। মাতা সাধবী-প্রকৃতিযুক্ত হওয়। চাই; গৃহদ্গার সাধুতার 
পরশ্থিদব.জ্যোত্নায় আলোকিত হওয়া চাই 7; তবে বালক সাধু হইবে, তবে 
তাহার প্রকৃতি কাঁচের স্তাক্স নিম্মল হুইবে। বাণক মাতৃস্তন্তের সহিত 

সাধুতীর পীযুষধীরা। গ্রহণ করিবে, মাতৃমুখে কেবল স্নেহ পাইবে, পবিত্র 
ভালবাসার গাল্পারা হাসি খুঁজিবে, পিতামাতার ব্যবহারে স্বর্গীয় ভাবের 

বিকাশ দেখিবে--তবে সে সাধুভাব পুর্ণ হইবে। 
স্বাধ্য খধিগণ, জন্মবান্দের এই গুহা মন্দ্ন অবগত ছিলেন, তাই কন্তার 

* পিতার উপর গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। লৌহের পুনঃ পুনঃ সংস্কার 

অসম্ভব; মন্দ হইলেও পুরুষের প্রকৃতির উন্নতি এবং পুষ্টি হইতে পারে। 
কিন্ত শ্ত্রী-প্রস্কৃতি--যাহা ক্ষীরসম পবিত্র অথচ স্থকুমার, যাহা এক বিন্দু 

শঃ 
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অস্ন সংযোগে বিরুত হইয়া যায়, তাহাকে অতি যত্ে-মতি সাবধানে রক্ষা 

করিতে হইবে। কন্তা সংপাত্রস্থা হইলে সে দেবী--জগন্সরতা, স্বরূপিণী। 
কন্যা পাষণ্ডের অস্কশাগ্রিনী হইলে, সে দেবী হইলেও পিশাচী--রাক্ষসী। 
এক কন্যা হইতে সহজ সংসার নই হয়,-সহত্র মুখে নরকের হলাহল 
উদ্গীণ করে। আবার সীতা-সাবিত্রীর ন্যার কন্যা ত্রিভূবন ধন্য করিয়। 

থাকে। এই সকল কারণেই হিন্দুর কন্যার বিবাহ ছুঃসাধা। হিন্দু কেবল 

দেখিবে ন! যে, শ্বশুরগৃহে কন্তার নিমিন্ত যাবৎ বিলাসের উপকরণ প্রস্তুত আছে 

কি নাঃ সে স্বচ্ছল ও স্বুচ্ছন্দে আছে কি না) দেখিবে না যে, কন্যা কেবল 

সালক্কৃতা।-_চীনাম্বর1--4সাহাগিনী ; দেখিবে না যে, কন্যা স্বামীর কেবল 

বিলাসের--রঙ্গের--রসের উপাদানমাত্র। পরন্ত হিন্দু দেখিবে, কন্যা 

সৎপাত্রস্থা, সৎকুলে ন্যস্তা, সাধুভাবে শিক্ষিত ; হিন্দু দেখিবে যে, কন্যা 

স্বামীর ধর্মের কর্মের-_পুণ্যের সঙ্গিনী,__স্বামীর সহ্ধর্মিণী। ইহার জন্য 

যদ্দি দারিত্যকেও আলিঙ্গন করিতে হয়, তাশ্ছাওঁ হিন্কুর শ্বীকার্য্য। কিন্ত 
সে ভাব এখনও আছে কি? এখনও কি ্শহন্দু পিতা সাধু পাত্রের, 
প্রকৃত কুলীন পাত্রের খোজ করেন? সেভাব নাই, সে খেশজ যথারীতি 

হয় নাঃ তাই ন। হিন্দুর কন্ঠঘর বিবাহে এত বিভ্রাট ) তাই ন। হিন্দুপিত! 

সর্বস্ব পণে কন্যাদান করিয়াও পশুকে--পিশাচকে জামাতা বোধে পুজা 
করিতেছেন ? তাই ন। আঞ্জ এত গণ্ডগোল) এমন দেশব্যাপী অক্ষ, অথচ 

হৃদয়বিদারক “হাহা” ধ্বনি! তাই না এখন গৃহস্থের গৃহে কন্ঠ! ভূমিষ্ঠ 

হইলে সকলের মুখ মলিন হয়, এমন কি, ম্নেহময়ী মাতারও চক্ষে বিমা: 

দের তপ্ত বারি-বিন্ু ফুটিয়৷ বাহ্র হয়! নিজেদের বুদ্ধির দোষে। শিক্ষার 

দোষে সে ধর্মপ্রাণ কর্তব/পৃণ সমাঞ্গকে আমর! পায়ে ঠেলিয়াছি ঃ বলাদের 

ও ব্যসনের বিষম বাধু সঞ্চাপন সমাঞ্জ শরার উ্ণ করিয়াছি) এখন তাহার 

ফল ভোগের সময় । নিজেদের বুদ্ধির বড়াই আর না করিয়া_-দমাকে 

গালি ন। দিরা, এখন জ্ঞানের, পবিত্রতার এবং আ্মাগের শীতল স(লল-মসুঞ্চনে 

মকল শস্ত করিতে হইবে। বলাবণি-_আটা-আটির হুসুগে কাঞ্জ নাই, 

এ মহাধিপর্দের সময় ধীরভাবে, স্বার্থ ভুলিয়া কার্য করিলে সকল 

দিক্ বাক্স থাকিবে । হবে একবাখ দেখা কর্তব্য, কি প্রকারে আমা 
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দের এমন হুরবস্থা হইয়াঁছে--কন্যার বিরাহ এমন ব্যবসাদারী ব্যাপার 

হইয়াছে। ৬ 
মন্বাদ্দির কাঙ্জ হইতেই দ্বিজাতিগণমধ্যে প্ত্রাঙ্গবিবাহের" খুব প্রশংসা 

চলিয়া আসিতেছে। নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাঙ্গণমাত্রেই ব্রাহ্ম বিবাহ করিতেন। 

ইছাতে কন্তাকে যথাশক্কি সালম্বতা করিয়া, যথোপবুক্ত দক্ষিণানমেত পাত্রসাৎ 

করিতে হুয়। হিন্দুসমাজে পুত্রকন্তা পিতার সামগ্রীর মধ্যে গণ্য, তিনি ইচ্ছ। 
করিলে বেচিতে পারিবেন, রাখিতে পারিবেন। যতদিন পিতৃ-কর্তৃত্বের 

অধীনে পুত্রকন্ত! থাকিবে, ততদিন তাহাদের উপর সন্ত কাহারও অধিকার 

নাই। স্তরাং বিবাহ-সংস্কার করিতে হইলে প্রথমে, কন্তার পিত| কন্গাদান 

করিবেন ও প্রতিগৃহীতা সেই দান গ্রহণ করিবেন। কন্ঠার উপর পাত্রের স্বত্ব 

সাবাস্ত হইবে, কন্ত। তাহার কর্তৃত্বাধীন। হইবে,তবে তিনি তাহার সহিত উদ্বাহ- 

বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারিবেন। প্রথমে পিতার সংসার হইতে কন্তাকে বরের 

ংসারজাৎ হইতে হবে, তবে তাহার বিবাহ। তাই হিন্দুর চক্ষে কন্ঠাদান 
এক উৎকৃষ্ট এবং প্রধান দান '' বিশেষতঃ পাত্রবিশেষে দান.করিতে পারিলে দান 

কার্ষ্যের উৎকর্ষত। সম্পাদন হয়, প্রতৃত পুণ্যসঞ্চয় হয়। বিবাহ পিত৷ দেন না, 

বিবাহের কর্তা! বর, এবং বিবাহের সামগ্রী পাত্রী। কাজেই অগ্রে দান সিদ্ধ 
হুওলা! চাই, প্রতিগৃহীতার নানন্দে কণ্ত গ্রহণ কর! চাই, তবে তাহাদের বিবাহ। 

এই কারণে হিন্দু পিত! কন্তা-দানের জন্য সৎপাত্র খুঁজিতে এত ব্যস্ত হয়েন। 
যেহেতু যথাশাস্ত্র কন্তাদান করিতে পারিলে তাহার ইহকাল এবং পরকাল রক্ষা 

»হয়। ফলে যে দেশে সৎপাত্রের এত আবশ্তক-এত আদর, সে দেশে উহার 

গৌরবও অধিক। টাক1 আন! পাই হিসাবে উহার মূল্যও খুব অধিক হইবে । 
মহারাজ আদিশুরের আনীত পঞ্চব্রাঙ্গণের বংশাবতংসগণ সাধু ছিলেন 

এবং .কুলে শীলে ধন্য ছিলেন । এই জন্ত তাহাদিগকে কন্তাত্নান করিতে 
তখন লোকে লালায়িত হইত । যাহার! ধনী অথচ ব্রাঙ্গণাংশে নিয়, তাহার! 

তাহাদিগকে মান-মধ্যাদার,সহিত আহ্বান করিয়া কন্ঠাদান করিতেন এবং 
বিবাহের পর কন্তাকে নিজগৃছে রাখিয়। তাহার পুত্রাদিকে লালনপালন করি- 

তেন । ক্রমে দৌহিত্র এবং ভাগিনেয় পালন কর! দেশের প্রথ। হইয়। উঠিল। 
জামাতাগণও্ নির্কিন্পে শাপ্রাপোচন। করিতে শাগিপেন। কিন্ত শখের বাতাসে 
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পবিত্র প্রকৃতি অচিরে মলিন হা যায়; স্বামীগৃরথে গৃহিণী ন1 হইয়া, পিতার 

জাদরের মেয়ে থাকিয়৷ তখনকার স্বাধীন! বিলাঙ্গিনী হইয়া! উঠিলেন, বিশেষ 
স্পর্দিত| এবং সাহস্কারাও হইলেন। পক্ষান্তরে কুলীনগুত্রগঞ্ও সুবিধা দেখিয়া 
বহুবিবাহ আরম্ভ করিলেন। যে গুণ ব্যক্তিগত ছিল এবং তজ্জন্ত মর্যাদার 
সামগ্রী ছিল,তাহা। কেবল কুলগত বংশগত-_হুইয়া মহা অনিষ্ট উৎপাদন করিতে 

লাগিল। ফলে যে সকল সংসার কুলীন এবং মছামান্ত কেবল তাহাদের পুত্র- 

সকলের বিবাহ হইতে লাগিল। তাহারা কেহ কেহ শতাধিক বিবাহ করিল। 
অন্য দিকে বংশজ ও (ু্রাত্রিয়গণের পুত্রকন্যার বিবাহ হওয়। খুব কঠিন হুইয়। 

পড়িল। এই সময়ে দ্লেবীবর ঘটকের আবিাব। তিনি দেখিয়! শুনিয়। থাক 
ও গালটী ঘর বাধিতে লাগিলেন । যে যাহার পাল্টী,সে সেই ঘরেই পুত্রকন্যার 
বিবাহ দিবে এবং সকলকেই বাঁধা গণপণে বিবাহ করিতে ও দিতে হইবে। 

ইহাতে বাঙ্গাল৷ সমাজের তাৎকালিক খুব স্থৃবিধ! হইয়াছিল। কিন্তু পরে যখন 
বংশ-বিশেষের পাণ্টী ঘর কমিয় যাইতে লাগিল, তখন মেই সকল বংশের 

কুলীন কন্যাগণের বিবাহ হওয়1 ছুফর হহল। ড্রাহার পর নিকষ কুলীন ভঙ্গ 

করিবার ব্যবস্থা গ্রচলিত হইল। বংশর্জ সাবর্ণচৌধুরী, মজুমদার, ঘোষাল এবং 
কেশরকণিগণ টাকার লোভ দেখাইয়! কুলীনের কৌলান্য ভাঙ্গিতে লাগি- 

লেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌহিত্র পোষা, ভাগিনয় পালন করার বিভ্রাট ও আ[সিয়। 

পড়িল এবং আবার বহুবিবাহের ছূর্গন্ধও দেশময় ছাইয়! পড়িল। পশ্চিম ও 

মধ্যবাঞালায় এখন খুব অন্ন ব্রাঙ্গণ কুলীন-বংশ আছে, যাহাদের পিতৃস্থানের 

খোঁজ পাওয়া যায়, সকল কুলীনেরই মাতুলাশ্রয়ে বাস। তখন বহুবিবাহ এবং 

তজ্জনিত অত্যাচার ছিল বটে তবে দানের সময়ে সেই অষ্টাদশ মুদ্রার অধিক 

গণ ও পণ কাহাকেও দেওয়া হইত না। তখন গরিব-ছুঃখী নিজ পেট কাটিয়া 
অস্মীয়দের এধাইতে দিত।* একেবারে সহম্র সহত্র মুদ্রা কাহাকেও দিতে 
হইত ন।। হাতে পায়ে ধরিলে সে কালে দরিদ্রের কাধ্যোদ্ধার হইত, এখন 

তাহা হয় ন।। 

অনন্তর ইংরাজজের আমল হইল। রাঞ্য নুশাঁনানের জন্য তিনি বাঙ্গালায় 

চাকুরীর সিংহদার খুলিয়। দিলেন। যে ইংরাজীভাষ? শিথিল, আইন কানুন 

জানিল, তাহারই চাকুরী হহণ। এবং ইংরাঞা শিক্ষার গুণে লোকে ধীরে ধ্]রে 
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*্ছ বিবাহ ত্যাগ করিল 1 কিন্তু সমাজে সে ধর্মাভাঁব রহিল না, সে সাধুর 
"কুলীননের” মধ্যাদা রহিল না, স্ংশ স্ষ্টি করিবার জন্য সে প্রস্াম থাকিল নাঃ 
লোকে কেবল স্বর্থ ও রাজমর্যযাদ| দেখিতে লাগিল । যাহারা কেবল চাকুরে 

ও রাঞ্জার কাছে পদস্থ, তাহাদের মান্য বাড়িল, আদর হইল এবং তাহাদের 
ংশব্গগণ ন্ুপাত্র বলিয়। পরিগণিত হইলেন। তবে যাহাদের এই সকল 

পাশ্চাত্য গুণরাশি থাকিয়া! সেই সঙ্গে পুরাতন কুলীন ঠাকুরদের বংশগন্ধ 

আছে, তাহারা বিশেষ সম্মানিত হইলেন। কাজেই বিবাহ-বাজারে তাহাদে- 
রই দম খুব চড়িয়া! গেল। যে সামগ্রীর দেশে আদর হইবে, তাহার যদি যথো- 

পযুক্ক আমদানী ন। হয়, তাহ। হইলে উহার মূল্য খুব অধিক হয়। সকলের 

ছেলেই কিছু এম-এ বি এ পাশ করিতে পারে না,সকলেই কিছু ডিপুটা কাঁলে- 
কার হয় না। সুতরাং ধাহার পাশ কর!, চস্মা-পরা, উকীল অথব। ভিপুটা 
জামাতা করা দরকার, তাহাকে অগত্যা এখন খুব অধিক অর্থ ব)য় করিতে 
হইবে। আজগুবী স্বমগ্রী' চাছিলে সকলেই আজগুৰী দাম দিতে বাধ্য; 
ইহাতে কাদ! কাটা করিলে, ভীরুতা প্রকাশ পায়, লোকে নীচ-হৃদয় বলে। 
এখন ত আমর কেবল সুত্রাঙ্গণের শান্ত্রজ্ঞ পুত্রকে জামাতা করিতে চাহি 

না। যাহারা যোত্রবস্ত, ধনধানাপুর্ণ, যাহাদের বাটাতে মেয়ে দিলে সে 

ছুই মুঠ, পেট ভরিয়। ছুই বেল! ভাত খাইতে পারিবে, মোট! কাপড় পরিবে 
এবং সানন্দে সঙ্গিনীদের সহিত গৃহস্থালীর কাধ্য-কর্মে ব্যাপৃতা থাকিবে, 
তাহার হিষ্টিরীয়া হইবে না, হৃদরোগ হইবে না, গ্রসবকালীন ডাক্তার ও 

ধাত্রী আনিতে হইবে না, সুস্থ ও সবলকায় থাকিয়া! সুস্থ ও সবলকায় পুত্র 
কন্তা প্রসব করিবে, এ সকল ত আমর! এখন চাহি না! আমর! চাহি যে, 
আমাদের: £কন্তা ল্যাভেগ্ডার-পমেটম-লিপ্তা, সদ! বিনামা-বয়নে অন্থরতা, 

অথবা নাটক নভেলের বিলাস বিভ্রম ব্যননগ্রসঙ্গ-পূর্ণ ব্যাপার সকল পাঠে 
অনন্যমন), হুপ্মাঁতিহুক্্ বস্ত্রপরিধানা এবং সদা! রূপযৌবন.বিকাশ চেষ্টা- 

পরায়ণা, নানারোগ-সন্থুলা, শিশু-সন্তান-মরণশোক-সন্তপ্তঃ ব্রতনিয়মশূন্যা, 

পতিসেবাবিচ্ছিন্। হৃইয়। পতিগৃছে বাস করিতে থাকুক। আমর] চাছি যে, 
আমাদের কন্যার কেবল অলঙ্কারের ভার বাড়িতে থাকুক, বস্ত্রের বোবা 

বিপ্লুলতর হুইতে থাকুক, এবং সে সংদার-ধর্থথ ভূলিয়৷ জামাতার কেবল 

রা 
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বিলাসিনী-রঙ্গিণী কামিনী মাত্র* হইয়া থাকুক । "পিশাচের পদ পাইবার রর 

জন্য আমর! প্রয়াসী, পিশাচের ব্যবহার করিতে কেন পশ্চাৎপত্ধ হই ? * 

সে কালের বিবাঁহ-পদ্ধতি হইতে ধে বর্তমান বিবাহ-প্রথ্থ! পৃথক, তাহা 

» নহে-স্রীতি নীতি একই আছে, কেবল ব্যুবহারের বিরুতি হইয়াছে এবং 
আমাদের প্রকৃতি দূষিত হইয়াছে মাত্র। দাতা দান করিবে পুণোর জন্য, 

সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্ত, তবে প্রতিগৃহীতা যে এত বড় এরুভার 

ঘাড়ে লইবে, সে কি কেবল দাতার খাতিরে? আজকাল প্রতিগৃহীতা৷ বলিবে 
কন্তাকে সালক্কুত! করিম, দক্ষিণান্বরূপ কিছু অধিক মুদ্রা দিলে তবে দান 

গ্রহণ করিব।” অগত্া নিজ কন্তাকে বিবাহ-সংস্কারে সংস্কৃতা করিতে হইলে 
হিন্দু পিত। ব্যয়ভার সহা করিয়৷ থাকেন। বিশেষতঃ বিবাহই হিন্দুকন্তা- 

গণের একমাত্র সংস্কার, এ সংস্কারে সংস্কতা না হইলে হিন্দুর দৃষ্টিতে কন্ঠার 

জন্মই বৃথ। হয়। এতহ্যতীত মন্ুষেের ত পুত্র এবং কন্তাই হইয়! থাকে । এই যে 

এত পরিশ্রম, এত গোলামী কেন ?-_-কিসে পুর কন্যা এারিবার স্থখে থাকে, 
সেই চেষ্টার জন্তই ত? তাই সংপাত্রস্থা করিতে শ্ছইলে, কন্তার পরিপালন- 

ভার জন্মের মত ঘাড় হইতে নামাইতে হইলে, কন্তাদানের সময়ে কন্তাকে 

কিঞ্িদধিক অর্থ দিতে অনেকেরই বাঁসন! হয়। মূর্থ মদাপ পুত্রের জন্ট আজন্ম 
সঞ্চিত তাবৎ অর্থরাশি লোকে রাখিয়া যাইতে পারে আর সুশীল! লক্মী কণ্ঠার 

সহুপায় করিতে কেবল অর্থব্যয় জন্ত কেন দকলের হাদয়ে এত ব্যথা হয় ? 

সেকালেও লোকে চিরজীবন দৌহিত্র ও ভাগিনেয় লইয়! ঘর-সংসার করিত, 

জমীজম! দ্বিত, বহুপোষী হইয়! সমাজে দশক্রনের একজন হুইত। এখন, তেমন 

করিতে আমরা কুষ্টিত হই কেন? কারণ 'আামাদের আর সে মিতব্যয় নাই, 

স্থতরাং দশপোষী হইবার বান! নাই, সে কষ্ট-সহিষ্ণতা নাই, সে আত্ম- 
ত্যাগও নাই । আমর] নিজেই অঘোর বাবু, মহা-বিলাসী, সুতরাং অপরি- 
মিতব্যয়ী ও দুরদর্শনশূন্ত | দায়ে পড়িয়া! একেবারে অধিক টাকা দিতে তাই 
আমাদের গায়ে লাগে । এতত্যতীত এখন আমদের কেবল চাকুরী ভ্রসা 
আমর! ভূমিশৃন্ত অথচ বাবুয়ানী-পুর্ণ। সঙ্গে পঙ্গে সামগ্রীপত্রও দারুণ মহারখর্য, . 
আমাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়। পরিণামে আমাদের খণজালেও জড়িত 
থাকিতে হয়। যাহার] পাশ, কর। জাম্বাত। চায় না, গ্রামের যোত্রবন্ত-্্লঙ্ষী৮ - 
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বস্তের পুত্রের সহিত কনর বিবাহ দিতে চাহে, তাহাদের কন্যার বিবাহে 

এত রিভ্রাট নাই। এই ঘে একটা! দেশব্যাপী বিষাদের বিরাট রোল উঠিয়াছে, 

ইছা! কেবল শিক্ষিত চাকুরে এবং উকীল বাবুদের দল হইতেই প্রধানতঃ 
খিত হইয়াছে । বাহার! এই বাবুদের নকলে চলেন, তীাহারাও এই বিষের - 

আলা! সহিয্া। থাকেন। দোষ আমাদেরই, দেশের নহে, সমাজেরও নহে। যে 
বিরাট হিন্দু-সমাজ সাগরের স্তার পড়িয়া আছে, যাহার ফেণের ন্যায় শিক্ষিত" 

বাবুগণ ফুলিয়াঁ ফুলিয়া চারি দিকে ভাদিয়। বেড়াইতেছেন, সেই সমাজের 

অঙ্গে ষে বিশেষ কিছু কালিমার দাগ পড়িয়াছে, তাহ! ত আমাদের বিশ্বান 

হয় না। তবে দেখিতেছি, ফেণের চারিদিকেই 'যত আবর্জনা আসি 
জুটিয়াছে। | 

এপন দেখ! বাউক, রাজ! এই প্রথা সংস্কার করিতে কতদূর সক্ষম এবং 

অধিকারী। রাজ! বিদেশী এবং বিধর্মী, স্থতরাং রাজ্যের মঙ্গল হেতু ও 
চিরকাল বিজেতার আ'সনে বিরাজ করিবার বাসন! জন্য, রাজ] চতুর হইলে 
কখনই প্ররুতিপুঞ্জের ধর্খের'ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ 
করিবেন না। কুশলী ইংরাজ-রাজ প্রকাশ্ঠত তাহা কখন করেন না এবং 

ভবিষ্যতে বোধ হয় কখনও করিবেন ন।। পক্ষান্তরে.বিজিতের সমাজ শৃঙ্খল 
যতইন্শ্লথ এবং শক্তিশুন্য হইবে, ততই রাজার প্রতুশক্তি দুঢ়তরভাবে প্রজার 
উপর প্রতিষ্ঠাপিত থাকিবে। হিন্দু সমাজকে আলগা করিতে হইলে এক বিবাহ- 
প্রথার উপর ঘ! মারিলেই হইল। ইহার জন্ত চেষ্ট। করিতে রাজ ব্রটি করেন 
নাই, করিবেনও না। এতৎপ্রতি প্রথম চেষ্টা হয় সভীদাহ প্রথ! বন্ধ করিয়া। 
আমরা বলি ন! যে সতীদাহ প্রথা শান্তসন্মত হইলেও বর্তমান সমাজে গ্রচলিত 
খাক! সম্ভব, সুতরাং যাহ! চলা অসম্ভব তাহ! যে উঠিয়াছে ভালই হুইয়াছে। 
তবে ইহা! অবস্থাই বলিব ধে, যে অপার নিবারণ জন্য তৎকাঁলে সতীদাহ গ্রচ- 
লিত ছিল, তাহা না সমাজ ন। রাজ। দুর করিলেন ? আমাদের ছূর্ভাগ্যবশতঃ 

দ্বেশে অত্যধিক কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এবং স্ত্রীমৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা! পুরুষের 
সত্য সংখ্যা অধিক। ফলে বালবিধব! প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই আছে। আবার 
আমাদের গৃহে আর সে শিক্ষাও নাই, সে সংষম নাই, অথচ রক্তমাংসের 

অবনুদস্তি বেশ আছে। সুতরাং বৈধব্য বে অতীত্বের আবাস হুইবে, তাহাতে 
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আশ্চর্য কি? তা-ছাড়া যে দেশ্কুমারী-বাণিকারই বিবাহ হওয়| ?ছফধর, দে 

দেশের বিলানী ইংরালী-শিক্ষিত যুবকগণ যদ্দি নিশিদিন খুবতী-বিধবাকে 
লালদার চক্ষে দেখিতে থাকে, তাহা হুইলে সমাঞ্জে আর কত দিন ধর্ম বজায় 
থাকিবে? রাজ। রাজবুদ্ধিতে এইটুকু বুঝিয়াছিলেন, তাই বিধব!। বিবাহ 
আইন প্রকটিত হইয়াছিল। পরন্ত সমাপ্দের দমক্ষে এখনও সতীত্বের এক খুব 
উচ্চ আদর্শ আছে,যাহা! আর জগতের কোন দেশে নাই, তাই. সমাজ*এ মাইন 

পায়ে ঠেণিল। বিধবা-বিবাহ চলিল না, অথচ যুবতী বিধবার সে সংযম- 

শিক্ষাও হইল না--সংস্মার পিশাচের নৃত্যন্থান হইল। ইহার উপর পাঁশকর। 

পুত্রের বাঞ্জার বড় চড়]। পুত্রের পিতা পুত্রকে পাশ করাইতে লাগিলেন, 

পুত্র পঞ্চবিংশতি বয়সের কুমার হইয়া বিখাহ-বাজারের মহামণি স্বরূপ 

রছিল। তাহার বালিক। পছন্দ নহে, যোগযাও নহে, শ্তরাং অত্যাচার হইন্ডে 

লাগিল। রাজ "্পন্মতি আইন” পাশ করিলেন। মাইনের ভয়ে এখন কন্যাকে 

কিশোরী ন! করিলে বিবাহ হয় না। আবার" হিন্দুর হত্রয়ে এ সংস্কার গাঁথ। 

যে, আদ্য খহুর পুর্ববে কনাকা! অবস্থায় কন্যার ঘিবাহ দিতেই হইবে। যিনি 

যত বড়ই ইংরাজী নবীষ হউন না! কেন, কেহই এ সংস্কার ছাড়াইয়া সহজে 

বাইতে পারেন না। কাজেই কন্যার বিহাহু একট। বিত্রাটের ব্যাপার হুই- 

যাছে। ইহার পরে ঘি রাজ নিয়ম করিয়| বিবাহের গণ-পণ উঠাইয়া তন, 

তাহ! হইলে ফল এই হুইবে যে সহলে কালো মেয়ের বিবাহ হইবে না; এবং 

কেবল অর্থের লোভ দেখাইলে হইবে না, রূপের ও যৌবনের লোভ দেখা- 
ইয়া জামাই ধরিতে হইবে। ফলে দেশে স্বৈরাচার এবং গান্ধরর্ব বিবাত্-ব্যাপার 

প্রচলিত হইবে। কারণ, পিতা মাত। দেখিয়া! শুনিয়া বিবাহ দেন বালপক- 

বালিকার ? কিন্ত বখন কিটশার- কিশোরীর বিবাহ হইতে আরন্ত হইবে, তখন 

পিতামাতার পুত্রের উপর এবং স্থানবিশেষে কন্যার উপরও, কোন জোর বা 

আধিপত্য থাকিবে না । এখন আমাদের দেশে বিলাসের ঢেউ বছিতেছে; 

ধর্শজ্ান নাই, কর্তব্যবুদ্ধি নাই, বিবাহের মে আর্শও নাই। অতএব হয় 

লোককে টাকার লোভ দেখাইয়া কন্যার রিবাছ দিতে হইবে, নচেৎ কন্যার . 

যৌবনের ও কূপের ঝলকে যুবককে মুগ্ধ করিতে হইবে। পরিণামে আমাদের 

সোণার দেশে, ধর্মের ঘরে যুবতী-বিবাহ প্রচলিত হইয়া, শ্বাখীন প্রেণের " 
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'ফোয়ার! ছটাইয়া সবই দানবের বৃত্ত ক্ষেত্র করিয়া তুলিবে; হিন্দুয়াণীর ও 
হিন্দু লমাজের গুলে সজোরে কুঠারাঘাত কর। হইবে । 

রাজ! শক্তিমান, দোর্দীগুগ্রতাপশা নী এবং ইচ্ছাময়। আমদের রাজশক্তির 

বিরুদ্ধে ও রাজার ইচ্ছার বিপরীতে কোন কথা বল! অন্তাক্ এবং বলিলেও 

ফল হয় না। তবে রাজা আমাদের যাহা শিখা ইয়াছেন, যেরূপ মুখ ফুটিয়া কথ! 

বলিতে অধিকার দিয়াছেন, তাহারই দোহাই দিয়া আমর! ছুই একটি কথ৷ 

বলিব; নিজদের জন্য বলিব এবং রাজার মঙ্গল.কামন। করিয়াও বলিব । স্থধী 

রাজ। প্রজার ইচ্ছা! শক্তির বিরুদ্ধে কখনই কার্ধ্য করিবেন না । যে ইচ্ছা-শক্তি 

পরিচালনে অন্তের অনিষ্ট হইতে পারে, অথবা সাক্ষাৎ নম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট 

হইবে, তাহার গ্রতিরোধ রাজা অবশ্তই করিবেন ৷ তবে যে ইচ্ছায় আমার 
নিজ আনি কথপিণৎ হইতে পারে, তাহ! কখনই রাজ! বন্ধ করেন না। রাঁজ- 

শক্তি ছষ্টের দমন এবং শিষ্টের রক্ষা করিতে গ্রয়োজিত হইবে। কিন্তু সংশিক্ষা 

দিতে, সংপথে পরিডা'লিত করিবার জন্ত সৎকর্শে গোর করিয়া প্রবৃত্তি দিতে 
রাজা পারেন না। একজন" স্থুরাপান করির। উচ্ছিন্ন হইবে, তোমার আমার 
কি, রাজ! কি করিতে পারেন? অন্তে বিবাহ করিবে না--টাক1 না পাইলে 
বিবাহ করিবে না, তাহাঁকে রাজা! কি বলপ্রকাশ করিয়া বিবাহ দিতে 

পারেন ? যদি প্রজাকে উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে রাজশক্কির প্রতি- 
ঘবন্্ী হুইয়া চলিতে হম, তাহা হইলে দেশে রাঙ্তক্তি থাকে নাঃ 

বিরাগের তুষানল ধীরে ধীরে লোকের হ্বদয় অধিকার করিবে । একে ত 
রাজ বিধন্সী-_বিদেশী, আমাদের জন্ত সমবেদনাশূন্য, তাহার উপর যদি 
এমন করিয়! তিনি সংসার-কর্মে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা! হইলে ফল বিষম 

হইবে। হয় ত রাগের মুখে, প্রতিশোধের তাড়গে লোকে বিবাহ 
কার্ধ্য বন্ধ করিবে, দেশ অনুঢ়া যুবতীতে পূর্ণ হইবে,_শ্বেচ্ছাচারের 
মহাপস্কে ডুবিয়া! যাইবে । এতঘ্যতীত লোকে মিথ্যাবাদী--প্রবঞ্চকও হইবে । 
প্রকান্ততঃ আইনে বাধা টাক। লইয়া সকলেই পুত্রের বিবাহ দিবে, 
পরস্ত গোপনে গোপনে মোচড়, দিয়া বৈবাহিকের নিকট হইতে অধিক 

টাকা.আদায় করিবে। যে হেতু, হিন্দু স্ত্রী সম্পূর্ণ শ্বামীর উপর নির্ভর করে, 
তাহার স্ুখ"ছুংখ, আমোদ আহ্লাদ সবই স্বামীর আয়ত্তীধীন। বিশেষতঃ 
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হিন্দুগু্র অপাঁধারণ পিতৃমাতৃভক্তঃ যে পিতামাতার সন্ধি সম্পাদন জন্ত অনা” 
যাসে স্ত্রীকে দ্বণ!, অবজ্ঞা, এমন কি ত্যাগ করিতেও পারে।* ইহার* জন্য 

সমালে নিন্দা হয় না, বরং স্ত্রীকে অধিক মাত্রায় আদর-খাতিথ্ করিলে লোকে 

নানা কথা কছে। কাজেই কন্তার পিতা! প্রাণের দায়ে--কণ্তার গুভকামনায় 

গোপনে টাক। গুজিবেনই। আইনের মহহুদেস্ত পরাভূত হইকে। 
আমাদের বিশ্বাম আছে যে, বিদেশী রাজ। আমাদের ধর্মমবিষযক এবং 

সমাজ-সন্বন্ধীয় আইন প্রকরটিত করিতে পারেন না। তেমন আইন করিলে 
তাহার অনদ্যবহার হুইব, কখনও নিজ উদোশ্ত সিদ্ধির জন্ত উহ! প্রয়োজ্সিত 

হইবে না। কেবল পুলিশের ক্ষমত! বৃদ্ধি ও প্রসারিত হইবে, এবং শক্রতা সাধন 

জন্ত নূতন নৃতন উপায় উদ্ভাবিত হইবে। দেশের লোকের প্রক্কৃতি নীচ হইলে, 
দেশের লোক মূর্খ এবং শ্বার্থান্ধ হইলে রাঞ্জ কি কখনও শাসন দণ্ড পরিচালন 
করিয়া! তাহার মংশোধন করিতে পারেন? আমাদের মুর্খ ঠা, তাই রাজার 

কাছে সমাজ-শাসনের জন্য শক্তি প্রার্থন!* কযিতেছি, রাঞ্জাকে সমাজের 

অধিষ্ঠাতা। করিতেছি। এই যে বিবাহের ব্যক্বিত্রাট, ইহা ত আমাদের 
নিজকৃত দোষ! সকলেরই পুক্রকন্তা আছে; কন্যার বিবাহে অপমানিত 

এবং হৃতর্বন্থ হইয়া, পুজ্রের বিবাহ দিয়। সুদে আসলে আদায় করিতে 

সকলে চাহে। স্থতরাং প্রতিশোধ- প্রণোদিত বুদ্ধি বাঙ্গালী ইহা নিার- 

ণের চেষ্টা কখনও ম্বত প্রবৃত্ত হইয়া! করিবে না। সমাজে একট আন্দে।* 

লন হইলে তজ্জনিত একটা সামাজিক অপমান এবং ন্মুণতা। বোব হইলে 

লোকে এ পুত্র-বিক্রয়-ব্যবস! ত্যাগ করিবে। খিশেষতঃ এ সব বিষয়ে আই- 

নের ফাঁকে রাঞ্জাকে প্রবঞ্চনা করিতে বারঙ্গাণী খুব পটু হৃতরাং 

নৃতন আইন করিয়। প্রবঞ্নর নূতন পথ পরিফার করা হইবে মাত্র। 
এতদ্বাতীত ইংরাজ রাঙ্জ সুপ কলেদেষে *1১116011)193 9% [14941510190 

আমাদিগকে শিখাইতেছেন, তাহার হার্বার্টম্পেপার সাভিনী, আরি মহা- 

বিজ্ঞ আইনতন্ববিদ্গণ, আইন প্রকটনের থে ব্যবস্থা ও নাতি প্রকাশ 

করিয়াছেন তদন্থযারী বিচার করিলেও এমন আইন বিধিবঞ্ধ হইতে পারে 
ন|। প্রপ্গাবৃদ্ধিতে রজার খুব স্বার্থ আছে, কৈ"ফ্রান্দের সাত আনা 

লেক বিবাহ না করিলেও রান «কান কথ! বলিতে পর্ভরতেছেন না. 
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কৈন? প্রজার অতি-বৃদ্ধিতেও বিদেশী রঃজাঁর ক্ষতি ও ভবিষ্যৎ আশঙ্কা 

আছে, ভারতৰর্ষেও খুব প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে, কৈ আইন করিয়া রাজ। 
আমাদের খিবাহ প্বন্ধ করিতে পারেন কি? প্রজার স্বাধীন চেষ্টা ও সৎ 

ইচ্ছার উপর রাজ হস্তক্ষেপ করিবেন না, করিতে সহজেও পারেন ন1। 
তবে জ।নি না, আমাদের ভাগ্যধর লাট মহালাট--মহাশয়গণ কোন ফাঁকে 

এই “ওঁথাহিক আইন” চালাইতে চাছেন। আইন হইলে উহাও যে. “মরা 
অক্ষর* (10990 1,86০; ) বৎ নিজ্জীব হুইয়। ব্যবস্থা-পুস্তকের অঙ্গ ভারাবনত 

করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কেবল জন কয়েক শ্থার্র্পর এবং প্রখ্যাতিপি- 

পান্থ আইন আইন করিয়া ক্ষেপিয়াছেন, তাহ! বোধ কয় আর বলিতে হইবে 

না। সেই সন্দেহেই বোধ হয়, রাজ। এ বিষয় এত নাড়া চাড়া করিতেছেন। 

বৈদেশিক রাজার শাসনে যে হিন্দু সমাজ পরিচালিত হুইতে পারে 
না, কখনই যে হইবে না, তাহা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে 

হইবে না । হিন্দুর হিন্দুত্ব' বজায় রাখিতে হইলে, হিন্দুকে নিজের হাতে 
নিজের সমাজ চাঁলাইতে' হইবে। আমাদের যেমন শিক্ষা ও ধারণা, 

আমর] যাহ! ভাল বাসি ও করিয়! থাকি, সকলই ইংরাজের শিক্ষার বিপরীত 
এবং ইংরাজ বুদ্ধিতে অকর্তব্য। সুতরাং আমার সমাজের শাসনভার 

তাহ্যর হৃন্তে ন্যস্ত হইলে তিনি নিজের শিক্ষা ও ধারণামত কার্য্য করিবেন। 

হিন্দু সমাপ্ত অধঃপাতে যাইবে । আইন করিতে হইলে বায়, বয়স, কিনব 

প্রবৃত্তির উপর শাসনদণ্ড চালাইতে হইবে। তিনি ব্যবস্থা করিতে 

পারেন যে, কেহ ৫০০২ টাকার অধিক কন্যার বিবাহে ব্যয় করিতে পারিবে 

না) অথবা! কন্যার পিত| কন্যাকে যে অলঙ্কার এবং যৌতুক দিবেন, 
তাহার দ্বিগুণ যৌতুক বরের পিতাকে দিতে হুইবে। ট্রন্তরে, পুত্রের পিতা 
এমন আইন হুইলে, বণিবেন যে তাহারা ত পুত্রের বিবাহের কর্তা নহেন, 

বিবাহকার্ধয বর কনা। নিজেরাই করিয়! থাকে, স্থতরাং বিবাহকাণে পুত্রকে 

নির্ধাধ্য যৌতুক দিতে তিনি বাধ্য নহেন। এতদ্যতীত যে সকল লোকের 
কন্যা কালো এবং কুংগিত তাহার! "মেয়ে পার” করিবার জন্য ছুই পঞ্ষেই 
টাক থরচ করিতে 'বাধা হইবেন। নিজে যাহ দিবেন, তাহার ছিগুণ 

, ঝর পিতাকে গেপনে দিয়া বিনীহ কারা সম্পন্ধ করিতে হইবে। 
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পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়! বাহারী লইবার সাধ অনেক হিন্দু পিতার মনে" 

জাগরুক থাকে । নৃতন আইন হইলে পশ্চিমের লার! এবং ছত্রিংদের মত ব্াঙ্গা- 
লায়ও আমাদের মধ্যে দোতরফা খরচের শ্রোত বহিবে। আমাদের দেশে কেবল 

কন্যার পিতা হইলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়) বিহারে ও অযোধ্য। 

প্রদেশে পুভ্রের পিত। হুইলেপ সর্বস্বাস্ত হইতে হয়। তাই মনে হয় এই কলিকা- 
তার মল্লিক, ঘোষ, ঠাকুর মহাশয়েরাই নিজেদের অর্থসম্পন্তি দ্রেখাইবার 

জনা, ধশের উপর ষশের বোঝ! চাপাইবার জন্য পুত্রের যৌতুক হিসাৰে 
লক্ষ লক্ষ টাক! ব্যক্ন করিবেন এবং ধীরে ধারে ক্রমে ক্রমে সমাজের সকলে 

ইহার অন্থকরণ করিবে । ব্রণের উপর বিস্ফোটক ফুটিয়। উঠিবে। এই 
যে দেওয়া লওয়!, সাজপরিচ্ছদ ইহ! ত ব্রাহ্মণ কায়ত্বেরমধ্যে পুর্বে প্রচলিত 

ছিলনা । ন্ুবর্ণ বণিজ মহাশয়ের! এশ্বধ্যশালী হইলেন, বিবাহ উপলক্ষে 

রশ্বর্ধয দশজনকে দেখাইলেন, লোকে তাহ। দেখিল, সকলের মনে সাধ হুইল, 

পরিশেষে অন্ুক£ণ করিল। এখন দেশে হাছাকাঁর পৃড়িয়৷ গিয়াছে। রান! 
ইচ্ছা করিলে এমনআইনও করিতে পারেন যে, পুত্রের পিতা কুড়ি বৎলরের 

অধিক ব্য়স পর্য্যস্ত পুত্রকে কুমার রাখিতে পারিবেন না। ইহার পুর্ধেই 

পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। তাহ। হইলে কন্যার বিবাহ একটু স্তুগম হইতে 

পারে। পরন্ত ইহা ইংরাজী শাসন-প্রণালীর মূল নীতির -বিরুদ্ধে, স্থৃতরাং 

এমন নিয়ম ইংরাঞ্জ-রাজ্যে বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। কোন কার্ধ্যে 

লোকের প্রবৃত্তি আইনের ঞারে লওয়ান রাঞ্জার সাধ্যাতীত। আইনের 

দ্বারা ইহা হয় না, শিক্ষার দ্বারা হইতে পারে। এ শিক্ষা রাজার হস্তে 

ন্যস্ত না থাঁকর। সমাঞ্জের হাতে থাকিলে ভাল হয়। বড় লাট প্যান্গভৌন 

“সম্মতি আইন” বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন 
যে, “এ আইন যত প্রয়োগ ন। ইউক, ইহার একট! ৮109-0917ও 1110, 

0৩)০০* থাকিবে, অর্থাৎ এই আইনের ভয়ে পোকে সাবধান হুইবে এবং 

নুশিক্ষিত হইবে। জানি না, এই চারি বসরে ইহার কতটা উদদোষ্ঠ সিদ্ধ 

হইয়াছে। তবে আখার সেই রকম ফাঁকির আইন করিয়া লোকের বিরাগ- 
তাঁঞন হওয়। যুক্তসিদ্ধ বলিয়া! বোধ হয় না, এগদ্যতত বাজাব উপ 

পু কন্যার বিবাহভার থাকিলে তাঁবব্যতে আমাদের জেলা ম্যাজিস্েউ 
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ালেক্টরকে ডাকাইগ্সা কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তিনি দাঁনসামগ্রী 
দেখিস, ছানলাতল! পরীক্ষা! করিয়া গণ পণ হিসাব নিকাষ করিয়। কন্যার 

বিবাহ সমাধা কর্সিবেন। মন্দকি? 

তাই বলিতেছিলাম, আমাদের সমাঞ্জ সংস্কার কেবল সামাজিক মাগওলিক 

গণ ব্যতীত অন্য কেহ পারিবে না। ইংরাজী অনুকরণে “সমাজ সংস্কারক” 
সাজিয়। দেশে দেশে বক্তত৷ দিলে ও সমাজ সংস্কৃত হয় না, হইবে না। এবং 

রাজা আইনের উপর আইনের বোঝ! চাপাইলেও সমাজ উন্নত হইবে না) 
বরং সমাজের অধোগতি ও অবনতি নিশ্চিত। কেবল রাজার ইঙ্গিতে 

এবং উৎসাহে দশ জন ধনী উপাধিধারী এক স্থানে সুম্বেত হুইয় বিচার- 

বিতগ্ড করিয়া, মন্তব্য সকল কেবলমাত্র পত্রস্থ করিয়া, গৃহে গিয়া গৃহি- 

ণার সহিত পুত্রের বিবাহে দশ হানার টাক! লাভের স্বপ্ন দেখিলে কার্য্য- 

হইবে না। বাস্তবিকই এমন পবিত্র ভাবে এবং সরল হৃদয়ে কার্ধয করিতে 

হইবে। এ আন্দোলনে বন্ুতাঁর উদ্কা বর্ষণ করিতে হইবে না। সকলে- 
রই পুত্র-কন্যা আছে; আঞ্ু নয় ছইমাস পরে বিবাহ দিতেই হইবে) 
তখন লোভ ও মাংসধ্য ভূলিয়। 1থাশান্্, যথারীতি মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া 

পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে পারিলে প্রকৃত কার্য করা হইবে, এবং সমাজে 
মহন্বের দৃষ্টান্ত রহিয়৷ যাইবে। এত দিনের পর প্রকৃত কাধ্য করিবার, আমা- 

দের হাতে পাতে ধর! পড়িবার সময় আসিয়াছে। আর ফাকা আওয়াজ 

করিলে চণিবে না, বিশ্বাস এবং বিবেকের দোহাই দিলে চলিবে না, কার্ধ্য 

করিয়া দেখাইতে হইবে। কিন্তু আমর! পারিৰ কি? তেমন সমাজ শাসন--. 

তেমন একত। আছে কি? দেশের শিক্ষিত, উকীল, জজ, জমীদার আদি 

পদস্থ সম্পত্তিশালী লোকে মিলিত হইয়া কাধ্য করিলে, এ-ত তুচ্ছ বিষয়, 

এক দিনের কথা, কও মহামহা কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্ত তাহা 

হইবেকি? 

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুমান হয় যে, কুলীন ত্রাঙ্গণ-সমাজকে সংশো- 
ধিত করিতে হইলে, ব্রাঙ্মণের বিবাহ-ব্যয় কমাইতে হইলে ছুই উপায় 
গ্রহণ কারতে পারা যার । প্রথম পুরাতন উপায়ঃ আখার পুরাতন পাণ্টী 

ছক বাঁধিবার বাবস্থা কর।॥ বাধা পদে ও গণে পান্টত ঘরে দকলকে পুত্রেক 



কন্যাদায়। ৬৪ 

বিবাহ দিতেই হইবে । এ বিষয় সমাজ সকলকে বাঁধা করিবে, রাজ! প্রজা * 
জ্ঞান করিবে না। অথবা দর্বদ্ধায়ী হইতে হইবে-স্রাট়ী, বারেন্্র, বৈদিক, 

কুলীন, হংশঙ্র, প্রোত্রিয় ইত্যাদি কোন বিচার থাকিথ্ে না, যে যে 

খানে ইচ্ছা! পুত্র-কন্তার বিবাহ দিতে পারিবে । কিন্ত এ নিয়ম হিন্দু সমাজে 

চলিবে না , বিশেষ চেষ্টা করিলেও ইহা ছুঃসাধা। কারণ ধিনি চিরকাল 

ইংরাজী পড়িয়া ইংরাজ হইয়! দিন কাটাইতেছেন, তিনিও" নিজকে ছয়- 
পুরুষে ভাঙ্গ। কুলীন বলিয়া পরিচয় দ্িতেছেন। এ অভিমানট্কু এখনও 

যায় নাই --সুহজে ঘাবেও না। এতত্ব্যতীত রাট়ী ও বারেন্ত্রমধ্যে বেশ 
ঈর্ষার ভাব আছে, সাঞ্জারণ সকলের মজ্জাগত হইয়া আছে। কাজেই 
এ উপায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

যখন মনে হয়, এ শঙ্তশ্তামল! উর্বর ক্ষেত্রে অনেক হুজুগ হইয়াছে 
এবং ক্ষণপরেই শুকাইয়! গিয়াছে, যখন মনে হয়, এ দেশে স্বার্থের তাড়নে 
অনেক কাধ্যক্ষম মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন এব্ঠ ব্রতচাুত হইয়াছেন, 

যখন মনে হয়, এই আলঙ্গপ্রধান ভূমিতে অনেক উদেবাগ-_উত্তেজনা-পুর্ণ 
কার্য্ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, কিন্তু পরিণতির পথে কোনটাও অগ্রসর হয় নাই, 
তখন কোন কথা বলিতে ও লিখিতে ইচ্ছা করে ন। যাহাদের নিশি-দিন 

পরের পদলেহনে অতিবাহিত হুইবে, যাহার! ধনী হইলে কেবল বিলাসে 

দিন কাটাইবে, যাহারা জমীদার হইলে প্রজাপীড়ন করিবার চে করিবে, 

যাহারা উপাধিধারী হইলে রাজকর্শচারীর মন ষোগাইতে ব্যস্ত থাকিবে, 

যাহারা সংসারধর্ম্নে গুরুজন ত্যাগ করিয়৷ কেবল বিলামিনী-রমণীর পরা- 

মর্শ গ্রহণ করিবে, যাহারা বিশ্রাম পাইলেই বাসনাসক্ত, তাহারা স্বার্থত্যাগ 
করিয়া, আত্মহার! হইয়া কেমনে এ সমাজ-সংস্কার কাধ্য সম্পন্ন করিবে? 
ভগবন্ শক্তি দিন, সামর্থ্য দিন, স্থুমতি দিন--তোমার কাছে আর কি 

বলিব, আর কি চাহিব? - 
্ীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 



খষয় উচুঃ। গুহ্াৎ গুহতর! বিদ্যা গুরুগীতা। বিশেষতঃ , 
ত্বপ্রসাদাদ্ধি শ্রোতব্যা তৎসর্বং বহি নঃ সত ॥ ১॥ 

ধধিগণ কহিলেন, হে হুত! সমস্ত ধর্মই ছুজ্ঞেয়, বিশেষতঃ গুরুগীতা-বিদ্যা 
সর্বাপেক্ষা ছজ্ঞেয়) তোমার প্রসাদদে আমর! ইহ! শ্রবণ করিতে ইচ্ছ করি- 
অতএব আমাদিগের নিকট সেই সকল বর্ণন কর। ১। 

সত উবাচ। কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্কিসাধনতৎপরম্। 

প্রণম্য পার্বতী ভক্ত্য শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥ ২॥ 

স্থত কহিলেন, রমণীয় কৈলাসশিখরোপরি পার্বতী ভক্তি ও আরাধনা- 

তৎপর শঙ্করকে প্রণাম পুর্ব্বক ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন । ২। 

শ্রপার্ধত্যুবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ ! সধাশিব ! জগদ্গুরে। ! 
প্রাণেশ্বর ! মহাদেব! গুরুদীক্ষাং গ্রদেহি মে ॥ ৩॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেবেশ! হে সদাশিব! হে জগদ্গুরে।! 

তোমাকে নমস্কার করি। হে জীবিতেশ্বর ! হে মহাদেব! আমাকে গুরুদীক্ষা 
গ্রদান কর। ৩। | 

কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্ দেহী ত্রদ্ময়ো। ভবেৎ। 

| ত্বং রুপাং কুরু মে স্বামিন্ নমামি চরণং তব ॥ ৪॥ 

হে স্বামিন্! দেহী ব্যক্তি কি উপায় অবলম্বন করিলে ব্রহ্মময় হইতে পারে, 
নয়৷ করিয়া! তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, শ্বামিন! আমি তোমার 

চরণে নমস্কার করি। ৪। 



গুরুণীত] | ৬৫ 

গুরুশবার্ঘঃ। গুশবত্বদ্ধকারঃ »ন্যা্রপবস্তপ্নিরৌধকঃ। 

অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যতিধীয়তে ॥ 3 ॥ 

মহাদেব কহিলেন, “গু* শবের অর্থ অন্ধকার ও “রু” শবের অর্থ তাহার 
নিবারক। অতএব ধিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন, তিনিই গুরু নামে 

অভিহিত । ১। 

গুকারঃ প্রথমে বর্ণে! মায়াদি গুণভাসকঃ। 

রুকারে' দ্বিতীয়ে। ব্রহ্মমায়াত্রান্তিবিমোচকঃ ॥ ২॥ 

“গুরু” প্রই শবের প্রথম বর্ণ যে “গু” তদ্দারা মাক প্রভৃতি গুণ 

গ্রকাশিত হয়, এবং দ্বিতীয় বর্ণ যে “কু” তাহা! ব্রহ্মতে মান্নার একতারূপ 
যে ভ্রম তাহ। নষ্ট করে, অতএব গু শবে সগুণ ও ক শবে নিগুণ বন্ধ প্রতি- 

পাদিত হইয়া "গুরু, শব নিম্পন্ন হইয়াছে। ২। 

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তঃ কেফঃ পাপন্ত দাহকঃ। 

উকারঃ শ্তুরিত্যুক্তস্থ্িতয়াজ্ম। গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩॥ 

গকারের অর্থ সিদ্ধিদাতা, রকারের অর্থ পাপহর্তী এবং উকারের অর্থ 

শিব, এই তিন অক্ষর মিলিত হুইয়! “গুরু” শব্ষ অভিহিত হুইয়াছে। গ+উ, 
র+উ অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা শিব ও পাপহর্তী শিব। ৩। 

গুরুলক্ষণম্। স গুরুর্ধ; ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমন্ট প্রধচ্ছতি । 
উপনীয় দদদ্েদমাচার্য্যঃ স উদ্ান্তঃ ॥ ১॥ 0. 

গুরুলক্ষণ। যিনি গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পধ্যস্ত সংস্কার সন্পন্থু করিয়া 

পিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করান, তিনিই গুর। আর যিনি কেবল উপনয়ন- 
সংস্কার সম্পন্ন করিয়া! বেদ অধ্যয়ন করান, তিনিই আচার্ধ্য। ১। 

স এব সদ্গুরুর্ষঃ স্তাৎ সদসদ্ব্রহ্মবিভ্তমঃ। | 

তশ্ত স্থানানি বর্ণানি পত্রাণি চ ন্ সংশয়ঃ॥ ২॥ 

যিনি সগুণ ও নিগু'ণ উভয়রূপ ব্রহ্ষের স্বরূপ সম্পূ্ণূপ অবগত আছেন, 

তিনিই উত্তম গুরু ! এবং হৃদয় প্রভৃতি চক্র, .বর্ণ ওপ্পত্র সকলই তাহার 
অধিষ্ঠানস্থল সন্দেহ নাই। ২। 



৬৬ ৃ বেদব্যাস | 

শাস্তং সুীলং ধর্মজ্ঞং শান্ত্ধারুদর্শনম্। 

দয়ালুং গু্িণং দাস্তং গৃহস্থং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ৩।॥ 

ধিনি শান্ত, “(স্্ীমালা-চন্দনাদিতে অন্ুরাগবিহীন ও শমাদিগুণযুক্ত) 
সচ্চরিত্র, ধার্টিক, শান্ত্রবেৰা, প্রিয়মৃত্তি, দয়ালু, পুত্রবান্, দাস্ত (তপঃ- 

ক্লেশনহিষু। ও শ্রিতেন্ত্িয়) ও গৃহী, তাদৃশ ব্যক্তিকেই গুরুরূপে আশ্রয় 
করিবে ।"৩। , 

জ্ঞানপূর্ণং শাঠ্শুন্তং বয়োজ্যেষ্ঠমবৈরিণম্। 

অন্তর্বহিন্তল্যচেষ্টং সদা সন্মিতভাষিণম্। 

গৃহেইনাসত্তবৎ সন্তং গৃহস্থং তং গুরুং ভজেৎ॥ ৪ || 

খিনি মহাঞ্ানী, শঠতাবিহীন, বয়োইধিক, শক্র তাবিহীন, বাহার 

অন্তর ও বহির্ভাব সমান, ধিনি সর্বদা সহাস্ত বদনে বাক্যোচ্চারণ করেন, 

ধিনি অনাস্বক্ত হইয়া! সংসারে বান করেন, তাদৃশ সাধু গৃহস্থ ব্যক্তিকেই 
গুরুরূপে আশ্রয় কর! উচিত। ৪। 

শান্তত্বাদিগুণৈ্যু'্ঃ পিত্রোর্ডকিযুতঃ সখী। 
শিবপৃজারতঃ সাধুঃ শিষ্য-আত্মা। গুরুর্মতঃ॥ ৫। 

'যিনি (পূর্বোক্ত ) শাস্তি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিমাঁন্, 

নদ! সন্তুষ্ট, সর্বদা শিবপৃর্জায় আসক, ধার্টিক ও শিষ্যের হিতাকাজ্ী, 
তিনিই গুরুপদের উপযুক্ত । ৫। 

শাস্তে। দাস্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্। 

শুদ্ধাচার: স্ব গ্রতিষঃ শু চিরদক্ষঃ নুবুদ্ধিমান্। 

আশ্রমী ধ্যাননিষ্টশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ |. 

: নিগ্রহানুগ্রহে শকে! গুরুরিত্যতিধীয়তে ॥ ৬॥ 
ধিনি শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সঘংশ-সভভৃত, বিনয়ী, (অভিমান ও গর্বাপিবিহীন) 

নির্মন-বেশধারী, মন্ধ্যাবন্দনাদি মদাচারমন্পন্ন, বিখ্যাত, পবিত্র, যোগারদি 

কাধ্যে নিপুণ, ুমতি-সম্পন্ন, আশ্রমী) ঈশ্বরচিন্তায় রত, শাস্ত্র ও মন্ত্রে 
ভাবগ্রাধী এবং দণ্ডবিধানেও উপকারে সমর্থ, ঈদৃশ ব্যক্তিই গ্রর্কৃত গুরুপদের 

* সউপযুক্ত। ৪। 



গুরুগীতা । ৬৭ 

উদ্বর্ত,&ৈব সংঘ্তং সমর্থে র্রাঙ্গণোত্বমঃ। 
_ তপন্থী সত্যবাদী চ গৃহস্থো! গুরুরুচ্যতে ॥ ৭ $ 

ধিনি ধর্মোপদেশ দ্বারা পাপ হইতে উদ্ধার করিতে এব অভিশাপ দ্বারা 

বিনাশ করিতে সমর্থ, ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তপস্যাপরায়ণ, সত্যবাদী ও 

গৃহী, তিনিই গুরু বলিয়া অভিহিত হন। ৭। 

ত্যজ্যগুরুলক্ষণম্। বর্জয়েচ্চ পরানন্নরহিতং রূপবর্জিতম্। 
». নিন্দিতং রোগিণং ক্রুরং মহাপাতকিনং গুরুম্॥ ১॥ 

্বর্ণবিক্রয়িণং চৌরং বুদ্ধিহীনং সুখর্ববরমূ। 

শ্তাবদসত্তং কুলাচাররহিতং শাস্তিবঞ্জিতম্ ॥ ২॥ 

সকলঙ্কং নেত্ররোগপীড়িতং পরদারগম্। 
সংস্কারং কুবক্তারং ্্রীজিতঞ্ৃধিকাক্গকম্ ॥ ৩॥ 
উর বিশিষ্ট বহুজন্লকম্+ 

বহ্বাশিনং হি কপণং মিথ্যাবাদিনমেব চ ॥ ৪ ॥ 

ত্যজ্যগুরুলক্ষণ। যে ব্যক্রি পরের আনন্দে অসম্থষ্ট, কদাকার, নিন্দার 

যোগ্য, 'চিররোগী, খল, মহাপাতকী, দ্বর্ণব্যবসায়ী, চোর, বুদ্ধিহীন, 
অত্যন্ত খর্ধাকৃতি, শ্যাবদস্ত, কুলাচারহীন, অশান্ত, কলঙ্কী, নেত্ররোগী, 
পরস্ত্রীতে আসক্ত, সংক্কারবিহীন, বাচাল, স্ত্রীর বশীভূত, অতিরিক্তাঙ্গ 

(ছয় অঙ্গুলী বিশিষ্ট প্রভৃতি), কপটস্বভাব, শিষ্টতাবর্জ্িত, বহুভাষী, 
বহুভোজী, কপণ ও মিথ্যাবাদী, তাদশ গুরুকে ত্যাগ করিবে । ১-৪।. 

অপিচ। অগ্হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ পিঙ্গাক্ষঃ পৃতিনাসিকঃ। £ 

রদ্ধাণ্ডোন্বামনঃ কুকজঃ শ্বিত্রী চৈব নপুংসকঃ ॥ ৫ ॥ 

যে ব্যক্কি অঙ্গবিহীন, অধিকাঙ্গ, পিঙ্গলনয়ন (যাহার কট! চক্ষু), নাসা- 

৭ পীননরোগী কোষবৃদ্ধি-রোগী, বামন, কুক্জ (কজ বিশিষ্ট ) শ্বেতকুষ্ঠী 
ংসক, তাহাকে গুকু করিবে না। ৫। টি 

ক্ষয়রোণী চ দু্ষন্মী কুনথী শ্টাবদস্তকঃ। 

কর্ণান্ধঃ কুনুমাক্ষশ্চ গন্থ।টঃ খঞ্জরীটকঃ ॥ ৬ ॥ * 



৬৮ বেদব্যাস। 

যে বক্তি ক্ষয়রোগী, চর্বরোগী, কুনব্বী ( কুনীরোগযুক্ত ), শ্যাবদত্ত, 

বধির্, কুম্থমাক্ষ, টাকরোগী ও থঞ্জ, সে গুরুপদ্দের উপযুক্ক নহে। ৬। 

নাতিবালে। ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কৃশস্তথ|। 

নাধিকাঙ্গে! ন ভ্রীনাঙ্গে! ন খল্লীটে। ন দস্তরঃ ॥ ৭ ॥ 

যে ব্যক্তি অতি শিশু, অতি বুদ্ধ, থঞ্জ (খোড়া), কৃশ (কাহিল), 

অতিরিক্ষাঙ্গ (ছয় অঙ্কুলীবিশিষ্ট ইত্যাদি), অঙ্গহীন, যাহার মাথায় টাক ও 

যে দস্তর, (দাত উচ্), সে গুরুপদের উপযুক্ত নছে। ৭। 

অপরঞ্চ। অপুর! মৃতপুভ্রশ্চ কুঠী চ বামনস্তথা । 

হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজব্লকঃ। 
এতৈর্দোষৈর্বিহীনে। ষঃ স গুরুঃ শিষাপন্ম তঃ ॥ ৮ ॥ 

পুত্রহীন, মৃতপুত্র, কুঠরোগী, বামন, অঙ্গবিহীন, কপটাচারী, চির- 

রোগী, বছতোজী ও বহুতাষী; এই সকল দোষ যাহার নাই, শিষ্যদিগের 
অনুকূলে তিনিই গুরুপদেশের উপযুক্ত | ৮। 

গুরুমাহাম্মযম। গুরুব্রদ্ধা গুরুবিষ্ণগুরুর্দেবে! মহেশ্বরঃ। 
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তন্যমৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥ 

গুরুমাহাম্ম্য ।--গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষু, গুরুই শিব ও গুরুই পরম 

ব্রহ্ম, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি । ১। 

অখগ্ডমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরুম্। 

তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ ॥ 

যিনি সম্পূর্ণ মগ্ডলম্বরূপ এই চরাচর (শ্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব) ব্যাপ্ত 
হইয়া রহিয়াছেন, যতকর্তৃক সেই বিষ্ণুর পরম পদ দর্শিত হয়, সেই শ্রীগুরুকে 

নমস্কার করি। ২। 
অক্ানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্নশলাকয়]। 

চক্ষুরুন্মীলিতঃ যেন তন্্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩॥ 
খিনি জ্ঞানরূপ 'জঞ্জনশলাক! দ্বার অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অন্ধ ব্যক্তির 

“নয়ন উন্মীলিত করিষা। দেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৩। 



গুরুগীত। | ৬৯ 

স্বাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যতকিঞ্চিৎ 'চরাচরম্। 
_ তৎপদং দর্শিতং যেন তণ্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ | ৪ ॥ 

আকাশের সহিত সচল ও অচল যাহা কিছু পদ্যর্থ আছে, বিষুঃ 

সকলেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সেই বিষ্ণপদ যৎকর্তৃক দর্শিত হুই- 
যাছে, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৪ | 

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্বং ত্রিলোক্যং সচরাচরম্। 

তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রাগুরবে নমঃ ॥ ৫ ॥ 

যাহ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া! রহিয়াছে, সেই শুদ্ধ- 

জ্ঞানস্বরূপ বিষুপদ বৎকর্তৃক দর্শিত হইয়াছে, সেই শ্রীগুরকে নমস্কার 

করি। ৫। 

সর্বশ্রতিশিরোরত্ববিরাজি তপদান্জঃ। 

বেদাস্তাঘুজনুষ্রো যস্তন্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬ ॥ 

যাহার পাদপদস্মযুগল সমস্ত শ্রুতির শিরোঙ্গণিতে বিরাজমান, যিনি 

বেদাস্তরূপ পদ্ম বিকাশে হুর্যযস্বরূপ, সেই শ্রীপগুরুকে নমস্কার করি। ৬। 

চৈতন্তঃ শাশ্বতঃ শাস্তো ব্যোমাতীতে নিরঞ্জন; | 

বিন্দুনাদকলাতীতস্তন্মৈ শ্রাগুরবে নমঃ ॥ ৭॥ 
যিনি চৈতন্তস্বরূপ, নিত্য, শান্ত, আকাশের অতীত ও নিরগ্রন,, ধিনি 

প্রণব, শব্দ ও কলার অতীত, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৭। 

জ্ঞানশক্তিসমারঢন্তত্বমালাবিভূষিতঃ। 

তুক্তিমুক্তিপ্রদাত। চ তন্ৈ শ্রগুরবে নমঃ ॥৮॥ 
যিনি জ্ঞানশক্তিতে সম্পূর্ণরূপে আবঢ় ও তত্বমালায় বিভৃষিন্ত হইয়াছেন 

এবং যিনি ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৮। 

অনেকষ্জন্মসংপ্রাপ্তকর্মবন্ধবিদাহিনে । 

আত্মজ্ঞানগ্রদানেন তশ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৯॥ 

যিনি আত্মজ্ঞান প্রদান গ্ার। বহুঞ্জন্স-লন্ধ কর্্মরূপ বন্ধন দ্ধ করেন, 

দেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ৯। 8 
শোষণং ভবনিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারদম্পদঃ | 

গুরোঃ পার্দোদকং সম্যক্ তশ্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১০ ॥ .... 



৭০ বেদব্যাস 

* “যে গুরুর পাদজল ঈম্পূর্ণপে তবসমুদ্রফে গুফ করে এবং তবজ্ঞান- 
রূপ দার-ম্পান্তি প্রকাশ করিয়! থাকে, সেই শ্রীপুরুকে নমস্কার করি। ১*। 

এ ন গুরোরধিকং তত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ। 

তত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তশ্মৈ শ্রাগুরবে নমঃ ॥ ১১॥ 

তত্ব (ব্রহ্মতত্ব) যে গুরু অপেক্ষা অধিক নহে, তপন্তাও যে গুরু 

অপেক্ষা অধিক নহে এবং যে গুরুতত্বজ্তান অপেক্ষা শ্রেঠ আর কিছুই 
নাই, সেই প্রীগুরুকে নমস্কার করি। ১১। 

মন্নাথঃ শ্রীজগন্াথে মদ্গুরুঃ স্ত্রীগদ্গুরুঃ। 

মদাস্ম। সর্বভৃতাস্মা, তন্ৈ শ্রীপ্তরবে ননঃ ॥ ১২ ॥ 

ধিনি আমার ত্রাণকর্ত।, তিনি জগতের ত্রাণকর্ত।; যিনি আমার গুরু, 

তিনি জগতের গুরু; ধিনি আমার আত্মা, তিনি সকল প্রাণীর আত্ম! ॥ 

অতএব সেই সর্বময় গুরুকে নমস্কার“করি। ১২। 

গুরুরাদিত্ননাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতঙ্্। 
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তন্মৈ প্রাগুরবে নমঃ ॥ ১৩॥ 

গুরুই সকলের আদি, কিন্তু তাহার আর্দি কেহ নাই, গুরু অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই , অতএব সেই গ্রীগুরুকে নমস্কার করি। ১৩। 
ধ্যানমূলং গুরোম্মস্তিঃ পৃজামূলং গুরোঃ পদং। 
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কূপ! ॥ ১৪ ॥ 

গুরুমূর্তি-ধ্যানই সকল ধ্যানের মূল, গুরুর পাদপদ্র-পৃজজাই সকল পুজার 
মূল, গুরুবাক্যই সকল মন্ত্রের মূল এবং গুরুর অন্ুকম্পাই মুক্তির প্রধান 

সাধন। ১৪ 

সপ্তসাগরপধ্যস্ততীর্ঘন্নান।দিকৈঃ ফলম্। 

গুরোরজ্বিজলং বিন্দুং সহত্রাংশেন ছল ভিম্ ॥ ১৫ ॥ 
সপ্তনমূদ্র পর্ধ্যস্ত মস্ত তীর্থে ন্নান করিয়া যে ফললাভ হয়, গুরুর 

বিন্দুমাত্র চরণজল তদপেক্ষ। অধিক ফল প্রদান করে, অতএব গুরুপাদজল 

সহম্রাংশে পবিত্র ও ছল্লভি।২৫। 
গুকুবেব জগৎ সর্ধং ব্রহ্ম বিষণুশিবাআআক ম্। 

গুরোঃ পরতরং নাস্তি তম্মাৎ সম্পূজয়েদ্গুরুম্॥ ১৬ ॥ 
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গুরুই ব্রহ্গা, বিধু) ও শিব এই বরিদেবময় সমন্ত ধিশ্বধরূপ; গুরু অপেক্ষ ' 
শ্রে্ট মার কিছুই নাই, অতএব গুরুর পুজা কর! উচিত। ১৬। * 

জঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুতক্িতঃ & 

গুরোঃ পরতরং নাস্তি ধ্যোয়োইসৌ গুরুমার্গিণা ॥ ১৭ ॥ 
গুরুর প্রীতি থাকিলে জ্ঞান ব্যতিরেকেও মুক্তিপদ লাভ হয়, গুরু অপেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, অতএব গুরুপথালম্বী ব্যক্তিরা ঈদৃশ গুরুকেই 

ধ্যান করিবে। ১৭। 

গুরোঃ কপাপ্রসাদেন বন্মবিষুসদাশিবাঃ। 

ৃষট্যাদদিকমমর্থান্তে কেবলং গুরুসেবয়!। ১৮ ॥ 
ব্রহ্মা, বিষু) ও শিব ইহারা কেবলমাত্র গুরুর কৃপান্ুগ্রহে ও গুরু- 

শুঞ্রাষ। দ্বার! স্যষ্টি, পালন ও প্রলয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন । ১৮। 

_ দেবকিন্নরগন্ধর্বাঃ পিতরে। যক্ষচারণাঃ। 
মুনয়োপি নজানন্তি গুরুগুজধপাবিধিম্ ॥ ১৯ ॥ 

দেবগণ, কিন্নরগণ, গন্ধবর্বগণ, পিতৃগণ, যক্ষঠাণ, চারণগণ ও মুনিগণও 

গুরু সেবাবিধি পরিজ্ঞাত নহেন। ১৯। 

ন মুক্ত! দেবগন্ধর্বাঃ পিতরে। যক্ষকিনরাঁঃ | 

খষয়ঃ সর্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাউমুখাঃ ॥ ২০ ॥ * 

দেবগণ, গন্ধর্ধগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ ও সমস্ত সিদ্ধিগণের মধ্যে 

যে কেহ গুরু সেবাপরাজ্ঞুখ চিনি তিনিও মুক্তিলাভ করিতে পারেন 

না। ২৫। 
শ্ুতিম্বতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়]। 

তে বৈ সন্গ্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ ॥ ২১ ॥ 

ধাহারা বেদ ও স্থতি না জানিয়াও কেবল গুরুসেবা দ্বারা কালষাপন 
করেন, তাহারাও সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত আর যাহারা গুরু-সেবা পরা- 
জুখ, তাহারা সন্ন্যাসীর বেশধারিমাত্র। ২১। 

গুরোঃ কপাগ্রসাদেন আত্মারোমী হি লভ্যতে। 
অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ঞানং গ্রবর্ততে ॥ ১২॥ 

কেবল গুরুর কবপানুগ্রহেই আত্মানীমকে লাভ কর! যাঁয়। এই গুরুপথ_. 
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“আশ্রয় করিলে আত্মন্তার্নের উদয় হয়, অূর্থাং গুরু-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়। 

গুরুর উপদি্টণপথে চপিলে অনায়াসে আত্মক্ঞান লাভ করা যায় । ২২। 
»* সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শ্রীগুরোঃ পাদসেবনাৎ। 

সব্বতীর্থাৰগাহনাৎ ফলং প্রাপ্রোতি নিশ্চিতম্ ॥২৩। 

প্রীগুরূর চরণসেবা করিলে আত্মা সকল পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র 
হয়, এবং নিশ্চয়ই সকল তীর্থন্নানের ফল লাভ হুইয়। থাকে। ২৩। 

ঘজ্ঞ-ব্রত-তপোদ্দান জপতীর্থান্থুসেবনমূ। 

গুরুতত্বমবিজ্ঞায় নিক্ষলং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪॥ 

গুরুতন্ব না! জানিয়। যক্ত, ব্রত, তপন্তা, দান, ও তীর্ঘন্নানাদি কাধ্যের 
অনুষ্ঠান করিলে তৎসমস্তই নিক্ষল হয়, নে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ২৪। 

মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্য়ম্। 

শ্রুতিবেদাস্তবাক্যেন গুরুং সাক্ষাৎ পরং পদম্ ॥ ২৫ ॥ 

হে দেবি! “গুরু, এই' ছুইটি অক্ষর সকণ মন্ত্রের শ্রেঠ। শ্রুতি ও 
বেদান্তবাক্য দ্বারা ইহ! স্থির হইয়াছে যে, গুরুই সাক্ষাৎ পরম পদ, অর্থৎ 
পরম ব্রহ্গম্ববূপ। ২৫। 

গুরুর্দেবে। গুরুর্ধন্থ্ো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ। 
ৃ গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্বং গুরোঃ পরং ॥২৬। 

গুরুই দেবতাস্বরূপ, গুরুই ধর্মস্বরূপ, এবং গুরুনিষ্ঠাই পরম তগপন্তা- 
স্বরূপ; অতএব গুরু অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ বস্ত আর কিছুই নাই এবং গুরুতত 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতত্বও আর কিছুই নাই। ২৬। 

ধন্ত। মাতা পিতা ধন্তে। ধন্ঠে। বংশঃ কুলম্তথ!। 

ধন্ত। চ বন্ুধ! দেরি গুরুভক্তিঃ সুলভ ॥ ২৭ ॥ 

হে দেবি! গুরুভক্তি নুহূর্লভা, (যাহার হৃদয়ে সেই স্থছর্পভা গুরু- 
ভক্তির উদয় হয়, তাহার মাতা ধন্ত।, তাহার পিত। ধন্ত, তাহার বংশ 

ও কুল ধন্ত এবং (তিনি পৃথিবীতে বান করেন বলিয়া!) পৃথিবীও 

ধন্তা। ২৭। 
শরীবমিন্জরিয় প্রাণ অর্থন্বজনবান্ধবাঃ | 

মাত। পিতা কুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ 
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হে দেবি! শরীর, ইন্জিয়, প্রাণ, অর্থ, আস্মীয় শ্বজন, সুহ্ৃৎ, মাতা, ' 
পি! ও কুল এ সকলই গুরুম্বরূপ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৮।* 

আজন্মকোট্যাং দেবেশি! জপব্রততপ:ক্রিয়া; | 

এতৎ সর্বং সমং দেবি! গুরুসন্তোধষমাত্রতঃ ॥ ২৯ ॥ 

হে দেবেশি! কোটি কোটি জন্মে ষে সমস্ত জপ, ব্রত, তপন্তা ও 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর! যায়, গুরুকে সন্তষ্ট করিবামাত্র উহার ' সমান 

ফল লাভ হয়। ২৯। 

বিদ্যাধনমদেনৈব মন্দভাগ্যাশ্চ যে নরাঃ। 

গুরোঃ সেবাং ন কুর্বস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহ্ম্ ॥ ৩০ | 

যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনের অহঙ্কারে গুরুসেবায় পরাজ্ুখ হয়, 

আমি ৰলিতেছি যে, সত্য সত্যই তাহাদিগের ভাগ্য মন্দ । ৩০। 

গুরুমেব! পরং তীর্থমন্তীর্ঘমনর্থকম্। ০ 

সর্বভীর্থাশ্রয়ং দেবি সদ্গুরোশ্চরখান্দু্ম্ ॥ ৩১ ॥ 

হে দেবি! গুরুনেবাই সকল তীর্থ অপেক্ষা প্রধান তীর্থ, অন্ত সকল 

তীর্থ বৃথা, সদ্গুরুর পাদপস্ম অন্তান্ত সকল তীর্থের অবলম্বন, অর্থাৎ গুরু- 
চরণে ভক্তি ব্যতিরেকে কোন তীর্থই ফনদানে সমর্থ হয় না। ৩১। 

গুরুকর্তব্যম। সদ্গুরুঃ প্রাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ। 
বর্ষেকেণ ভবেদেবাগ্যে বিপ্রে। গুণসমন্থিতঃ। 

বর্ষয়েন রাজন্তে। বৈশ্ব্ত বংসরৈন্ত্রিতিঃ | 
চতুর্ভির্বংসুরৈঃ শুদ্রঃ কথিত শিষ্যযোগ্যতা ॥ ১॥ 

ধার্মিক গুরু আপনার আশ্রিত শিষ্কে এক বংসর র্লাল পরীক্ষা 
করিবেন। ব্রাঙ্মণকে এক বং্সরের মধ্যে গুণবান্ ও উপযুক্ত শিষ্য বলিয়া! 

জানিবেন। এই প্রকার ক্ষত্রিয়কে ছই বত্সরেব্র মধ্যে, বৈশ্যকে "তিন 

বৎসরের মধ্যে ও শুদ্রকে চারি বৎসরের “মধ্যে পরীক্ষা করিয়া পিধ্ের 
উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করিবেন। ১। 
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শিষ্যলক্ষণম্। শিষাঁঃ শুদ্ধান্থরঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ পরিদর্শন 
সত্যবাক্ পুগ্যচরিতোইদভ্রবধীর্দস্তবর্জ তঃ ॥ ১ ॥ 

কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ। 

দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্তির্দিবানিশম্॥ ২ ॥ 

নীরুজে| নিজিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্থিতঃ | 

দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যম্চাপরায়ণঃ ॥ ৩॥ 

যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করণাময়ঃ। 

ইত্যাদিলক্ষণৈযুক্তিঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্ ॥ ৪॥ 
শিষ্যলক্ষণ।. যে বাক্তি উপদেশের যোগ্য, সদ্বং ংশজাত, লক্মীমান্, 

বিনয়ী, প্রিক্নদর্শন, সত্যবাদী, পবিভ্রন্বভাব, স্থুবুদ্ধিমান্, অহঙ্কারবিহীন, 

কামক্রোধশূন্ত, গুরুচরণে ভক্তিমান্, অহোরাত্র কায়মনোবাকোো দেবতার 

প্রতি অনুরক্ত,' নীরোগ, নিপ্পাপ, শ্রদ্ধাবান্, সর্বদ] ব্রাহ্মণ, দেবতা ও 

পিতৃগণের প্রতি পুজাপরায়ধ এবং যে ব্যক্তি যুবা, জিতেন্দ্রির় ও দয়াবান, 

ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিই শিন্যরূপে দীক্ষিত হইবার উপযুক্ত । ১-৪। 
অপি চ। যন্তাচার্যপরাধীনস্তদ্বাক্যং শান্ততে হৃদি । 

শাসনে স্থিরবৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ দত্তিরদাহতঃ ॥ ৫ ॥ 

স্ব ব্যক্তি আচার্ষ্যের অধীন হইয়! অস্তঃকরণের সহিত বাক্যাগ্রসারে 
কাধ্য করে এবং আচার্যের আদেশ পালনে স্থির প্রতিজ্ঞ, ধার্শ্িকেরা 

তাহাকেই শিষ্য বলিয়৷ থাকেন। ৫ । 

অপি চ। বাত্মনঃকায়বস্থভিগু কশুজষণে রতঃ। 

"*  এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যো তবতি নারদ ॥ ৬॥ 

হে নারদ! ষে ব্যক্তি, মন, শরীর ও ধন দারা গুরুসেবায় রত, এরূপ 

ওপশালী ব্যক্তিই শিষ্যের উপযুক্ত । ৬। 
' দেবতাচার্ষ্যশুশ্রষাং মনোবাকায়কর্মাভিঃ। 

গুদ্ধতাবো মহোৎসাহে! বোছ! শিষ্য ইতি স্বৃতঃ ॥ ৭ ॥ 

যে পবিত্রশ্বভাব, অত্যন্ত উদ্যমশীল, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন, বাক্য, 
শরীর ও কর্ধদ্বারা দেবতা৷ ও আচার্ষ্যের সেবা করিয়। থাকে, সেই বাক্তিই 

স্শিধ্যের উপযুক্ধ | ৭। 
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শাস্তো বিনীতঃওুদ্ধাআ! শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ। 
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞ সচ্চরিতো ব্রতী । , 

এবমাদিগুণৈযুক্তঃ শিষ্যো৷ ভবতি নান্যথা ॥ ৮ ॥ 

শান্ত, বিনয়ী, পবিত্রশ্বভাব, শ্রন্ধাবান্, ধারণাশক্তিদম্পন্ন, মক্ষম, সৎকুল- 
সমভৃভ, বুদ্ধিমান্, সাধুচরিত্র ও নিয়মশালী, এইরূপ গুণশ।লী ব্যক্তিই শিষ্যত্ব 
লাভ করিতে পারে, এ বিবয়ে কোন অন্যধ! নাই ।৮ | 

নিষিদ্ধশিষযলক্ষণম্। পাপিনে ক্রুরচেষ্টায় শঠায় কপণায় চ। 

”  দীনায়াচারশূণ্তায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ। 
নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্ঘদবেষপরায় চ। 
তক্তিহীনায় দেবেশি ন দেয়া মলিনায় চ। 

গুরুতা শিষ্যত! বাপি তয়োর্বংনরবানতঃ॥ ১ ॥ 

নিষিদ্ধশিষ্যলক্ষণ। যেব্যক্তি পাপী, খন্গব্বভব, ধূর্ত কৃপণ, হঃখিত, 

সদাচারবিহীন, মন্ত্রবিদ্বেষী, পরশিন্দক, মূর্খ, তার্থন্বেষী, ভক্তিহীন ও মনিনা- 

£করণ, তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করা অকর্তব্য। এক বংসর একত্রে 
বাম করিলেই গুরুতা ও শিষ্যতা পরীক্ষা! হয় । ১। 

অপিচ। কামুকং কুটিলং লোকনিন্দিতং সত্যবর্জিতং। 
অবিনীতমসমর্থং প্রজ্ঞাহী নঞ্চ লুব্ধকং। 

সদ। পাপক্রিয়াধুক্তং বিদ্যা শুন্তং জড়াত্মকং | 

কলিদৌষসমৃহাঙ্গং বেদক্রিয়াবিবর্জিতং। 
আশ্রমাচারহীনঞ্চীশুদ্বান্তঃক রণোদ্যতং। | 

সদা! শ্রদ্ধাবিরহিতমধৈর্ধাং ক্রোধিনং ভ্রমং | 

অসচ্চরিপ্রং বিগুণং পরদারাতুরং মদ। । 
অনদ্বদ্ধিসমূহোখমভক্তং দৌত্যচেতসং | 

নানানিন্দাবৃতাঙ্গঞ্চ তং শিষ্যং বর্জয়েদ গুরুঃ ॥ ২ ॥ 

যেব্যক্তি কামুক, কুটিলম্বভাব, সর্বজন কর্টুক নিন্দিত, সত্যবর্জিত, 
অবিনীত, সর্বকার্ষ্যে অক্ষম, প্রজ্ঞাশৃন্ত, লোভী, সর্বদা পাপকর্থ্ে লিগ, 

বিদ্যাহীন, জড়াআ্মক, কলিজনিত দোনদমন্থিত, বেদক্রিয়াবিহীনৈ গাহৃস্থ্যাপ্ি 
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আশ্রমোচিত আচারশূন্ত; অবিশ্ুদ্ধমনা, উদ্ধত, শ্রদ্ধাশূন্ত, অধীর, ক্রোধী, 

্রাস্তচিন্ত, অসচ্চরিত্র, :গুণহীন, পরদারারত, অসদ্ব,দ্ধির বশবর্তী, ব্রি হীন, 
চঞ্চলচিত ও নিন্দিতাঙ্গ, গুরু তাদুশ শিষ্যকে পরিত্যাগ করিবেন। ২। 

শিষ্যকর্তব্ম্। দীর্ঘদতে। নমস্কৃত্য নির্লজ্জে গুরুসন্ষিধৌ। 
আত্মদারাদ্দিকং সর্বং গুরবে চ নিবেদয়েৎ ॥ ১ ॥ 

শিষ্যকর্তব্য। শিষ্য গুরুসমীপে দীর্ঘদণগ্ডাকারে নমস্কার পূর্বক অসস্থু- 
চিত হইয়। আত্মা, স্ত্রী ও পুত্রকগ্ভা প্রভৃতি সকলই গুরুকে নিবেদন 

করিবে। ১। | | 

আসনং শয়নং বন্ত্ং বাহনং ভূষণা'দিকম্। 
সাধকেন গ্রদাতব্যং গুরোঃ সস্তোষকারণাৎ ॥ ২ 

শিষ্য সাধক হুইয়! গুরুর প্রীতি সম্পাদনের জন্ত আনন, শব্যা, বস্ত্র, 
বাহন ও ভূষণ প্রভৃতি তাহাকে অর্পণ করিবে। ২। 

গুরুপাদোদকং পেয়ং গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনম্। 
গুরুমুর্তেঃ সদ! ধ্যানং গুরুন্তোত্রং সদ জপেত ॥ ৩॥ 

গুরুর চরণামৃত পান, গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন, সতত গুরুমুর্তি ধ্যান ও 
সর্বদা গুরুত্তব পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিবে । ৩। ্ 

উর্বিস্তিষ্ঠেদগুরোরগ্রে লন্ধান্ুজ্ঞো বসেৎ পৃথক্। 

নিবীতবাস। বিনয়ী ভীতস্তিষ্টেদগুরোঃ পুরঃ ॥ ৪ ॥ 

গুরুর অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিবে, পরে গুরু অনুমতি করিলে পৃথক 

আনমনে উপবেশন করিবে । গুরুর অগ্র্রে বস্ত্রাচ্ছাদ্িত ও বিনয়ী হইয়া সভয়ে 

অবস্থান করিবে । ৪। - 

গুরৌ তিষ্তি তিষ্ঠেত উধিতেহ্ন্রজ্ঞয়া বসেৎ। 

শয়িতে চরণৌ। সেবেতাভাক়্যাতে চ ধাবয়েৎ ॥ ৫॥ 

গুরু গাত্রোথান করিলে গাত্রোথান করিবে, গুরু উপবেশন করিলে 

তাহার অনুমতি লইয়! উপবেশন করিবে, গুরু শয়ন করিলে তাহার চরণদ্বয় 

সেব। করিবে এবং গমন করিলে তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। ৫ । 



জহি 

_. প্রথমোহধ্যায়ঃ। 

জী নারায়ণং নমস্কত্য নরঞৈব নরোতমং। * 

দেবীং সরম্বতীং ব্যাসং ততে জর়মুদীরয়েৎ ॥ 

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া 

জয় উচ্চারণ করিবে। 

(কোন সময়ে পুরাণবিৎ মহামতি শত যদৃচ্ছাবশে ভ্মণ করিতে করিতে 
নৈমিষারপ্যে সমাগত হুইলে অত্রত্য শৌনকাদ্ি মহ্র্ষিগণ তাহাকে বথাবিহিত 
অভ্যর্থনা করিয়া আসন প্রদান পূর্বক পুরাণকাহিনী শ্রবণার্থ ওৎনুক্য 

, প্রকাশ ও প্রশ্ন করেন। তখন মৃত শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্জাদি নানা- 

বিষয় বর্ণন করিলে খধিগণ প্রীত হুইয়! পুনরায় বৃন্দাবন-মাহাত্থ্য বর্ণন করিতে 

অন্থরোধ করেন ।) 

খষয়ঃ উচ্ঃ। সুম্যক্ শ্রুতো মহাভাগ ত্বতে। রামাশ্বমেধকঃ? 
ইদ্দানীং বদ মাহাস্ম্যং শ্রীকষ্ণস্ত মহাত্মবনঃ ॥ ১॥ 

খধিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ ! আমর! ত্বতগ্রমুখাৎ শ্রীরাম- 

চন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ-বিষয়ক বিবরণ শ্রবণ করিলাম । ইদানীং মাহাস্মা প্ীক- 

ফেঃর মাহাত্ম্য বর্ণন কর। 31 | 
হত উবাচ। শৃণস্ত সুনিশার্দ,লাঃ শ্রীকুষ্ণচরিতামৃতং। 

শিব! পগ্রচ্ছ ভূতেশং যত্তঘঃ কীর্তয়াম্যহম্ ॥ ২॥ 

হুত কহিলেন, হে মুনিশার্দ লগণ! প্রীরুষ্টের চরিতামৃত শ্রবণ করুন্। 
পার্বতী ভূতনাঁথের সকাশে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়ছিলেন, আমি তাহাই 
আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিব।”২। 
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একদ। পার্বতী দেবী শিবং-স্থনিগ্ধমানসা । 
« প্রপয়েক্স নমস্কত্য প্রোবাচ বচনং ত্বিদং ॥ ৩ ॥ 

একদ! স্লিগ্ধফানস। পার্বতী দেবী শিবকে প্রণয় সহকারে নমস্কার করির। 

এই (বক্ষামাণ ) বাক্য বলিতে আরক্ত করিলেন। ৩। 

পার্বত্যুবাচ। অনস্তকোটিব্রহ্মাগ্ডতদ্হ্যাভ্যস্তরস্থিতেঃ। 

বিষ্ঠোঃ স্থানং পরং ষচ্চ প্রধানম্বরমুত্তমং ॥ ৪ ॥ 

যৎপরং নাস্তি কৃষ্ণন্ত প্রিয়ং স্থানং মনোরমং। 

তংসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথরন্ব মহাপ্রন্ভো ॥ ৫ ॥ 

পার্বতী কছিলেন, অনস্ত ব্রন্মাগুকোটির বহির্ভাগে'ও অন্তরে যিনি অব- 
স্থান করেন, দেই ভগবান্ বিষ্ুর যেস্থান অত্যুত্ধম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়! 
পরিগণিত ; হে প্রভো।! যাহ! অপেক্ষা কষ্ছের প্রীতিকর পরম মনোহর স্থান 

আর নাই, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব উহা আমার নিকট 
কীর্তন কর। ৪-৫। « | 

ঈশ্বর উবাচ। গুহ্যাৎ গুহ্যতরং পুণাং পরমানন্দকারকং । 
অত্যভূতং রহঃস্থানমানন্দং পরমং পরং ॥ ৬॥ 

দুর্লভানাঞ্চ পরমং হর্লভং মোহুনং পরং। 

সর্বশক্কিময়ং দেবী সর্বস্থানেযু গোপিতং ॥ ৭ ॥ 
স্থরাণামপি মৃ্ধন্তং বিষ্টোরপ্যতিহূর্লভং। 

নিত্য্বন্দাব নং নাম ব্রদ্মাণ্ডোপরিসংস্থিতং ॥ ৮ ॥ 

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি! বৃন্দাবন নামক নিত্য স্থান ব্রহ্মাণ্ডোপরি 
সংস্থিত। -উহ]1 গুহা হইতে গুহ্তর, পবিত্র, পরমানন্দকর, অত্যডূত, রহংস্থান, 

আনন্দস্বরূপ, পরমশ্রেষ্ঠ, ছুল্মতি হইতেও ছুর্লভ, পরম মোহন, সর্ব্বশক্তিময়, 

সর্বত্র গোপনীয়, দেবগণেরও পৃজনীয় এবং বিষ্ণুর পক্ষেও অতিহল্লভ। ৬-৮। 

পূর্ণরন্ধ নথ খৈশ্বধ্যস্থানমানন্নমব্যয়ং 
বৈকুষ্ঠাদি তবংশাংশং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি& ৯॥ 

স্থান পৃর্ণব্রদ্ষের, সুখৈশ্বধ্যন্বরূপ, আনন্দবমসগ ও অব্যয়। বৈকুঠাদি 

লোকও উহার অংশের অংশ । ধরাতলে বুন্দাবনই পূর্ণধাম। ৯। 



বন্দাবনমাহাত্থ্যম্। ৭৯ 

গোলোকৈশ্বর্য্যং বুকিঞ্চিং গোকুলে তৎ প্রতিষ্িতং। 
বৈকুবৈভবং যদ দ্বারকায়াং গ্রতিঠঠিতং॥ ১০ 0. 

গোলকধামে যে কিছু পরশ্র্য্য আছে, তৎসমস্তই গোকুলে প্প্রতিষ্ঠিত এবং 
বৈকুঠে যে নকল বৈভব আছে,তাহ! দ্বারকাপুরীতে প্রতিঠিত হুইয়াছে। ১০। 

যদ্ত্রন্ম পরমং পৃর্ণং নিত্যং বন্দাবনা ্রয়ং। 

কৃষ্খধাম পরং তন্মাৎ বনমধে) বিশেষতঃ । 

তম্মাৎ ব্রেলোক্যমধ্যে তু পৃ্থী ধন্তেতি বিশ্রুতা ॥ ১১ ॥ 

ধিনি পরম পুরণ ও নিত্য,সেই ব্রহ্ম বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়! রহিয়াছেন, 

ক্ৃতরাং সেই কঞ্ণধামই যাবতীয় বনমধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জন্য অর্থাৎ 

জগতীতলে পুর্ণব্রক্ম কৃষ্ণের বসতিস্থান বৃন্দাবন বিরাদধিত আছে বলিয়াই 

পৃথিবী ভ্রিলোকীতলে ধন্ত! বলিয়। প্রকীর্তিত1 হইয়াছেন। ১১। 
বচ্চ মাথুরকং নাম বিষ্চোরত্যন্তবল্লতং। 

. গুহাঁৎ গুহাতরং তচ্চ দেবৈরপিণ্হুগোপিতং ॥ ১২ । 
মাধুরকমণ্ডল বিষ্ণুর একান্ত গ্রীতিগ্রদ, উহ!*গুহা হইতে গুহাতর এবং 

দেবগণ কর্তৃকও হুগোপিত। ১২। 

নিগৃঢ়ং বিবিধং স্থানং পূর্য্যত্যন্তরসংস্থিতং ॥ ১৩ ॥ 
এ পুরীর অভ্যন্তরে বিবিধ নিগৃঢ় স্থান বিদ্যমান আছে । ১৩। 

সহস্রপত্রকমলাকারং মাথুরমগুলং। 
বিষুচক্রোপরিস্থ্চ ধাম বৈষ্বমদ্ভূতং ॥ ১৪ ॥ 

মাথুরমগ্ডল সহত্্রদলবিশিষ্ট কমলের স্তানন আকৃতিযুক্ত । এ অদ্ভুত সি 

স্থান বিষুচক্রের উপর শোতমান হইতেছে। ১৪। 

কর্ণিকাপর্ণবিস্তারং রহস্তদ্রমমারিতং। 

প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহায্মযং কথিতং ক্রমাৎ ॥ ১৫। 
উহ কর্ণিকাপত্রাদি-বিস্তৃত রহস্তদ্রমস্বরূপ বলিয়! কীর্তিত হয়। ইহার 

মধ্যে দ্বাদশসংখ্য প্রধান অরণ্য বিরার্জিত আছে, যথাক্রমে তাহার মাহাত্ম্য 

কথিত হুইবে। ১৫.। 
ভদ্র-্রী-লোহ-ভাণ্তীর"মহা- তাল, খ্দীরকা। 

বকুলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা | ১৬ * 



৮০ বেদব্যাম। 

ভদ্র, শ্রী লৌহ, ভার্ভীর, মহা, তাল, গুদির, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও 

বৃন্দাবন ষথাক্র্ম দবাদশীরণ্য এই দ্বাদশ নামে বিখ্যাত। ১৩। 
ছদশৈতাবতী সংখ্য। কালিন্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে । 
পূর্বে পঞ্চ বনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহামুত্তমং ॥ ১৭॥ 

এই ভ্বাদশসংখ্য অরণ্যের মধ্যে সাতটা কালিন্দীর পশ্চিমে এবং পাঁচটা 
পুর্বভাগে অবস্থিত। এ স্থানেই অত্যুত্ম গুহ্স্থল বিরাজিত আছে। ১৭। 

পুর্বে তু পঞ্চ ভদ্রাদ্যান্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে। 

অন্তচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্তক্রীড়ারসম্থলম্ ॥ ১৮ | 

ভদ্র আদি অর্থাৎ ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্তীর ও মহাঝন এই কয়েকটী পূর্বে 
এবং তাল আদি অর্থাৎ তাল, খদির, বকুল, কুমুদ, কাম্য, মধু ও বৃন্দাবন বন 
এই সাতটা পশ্চিমে অবস্থিত। এতদঘ্যতীত অন্তান্ত উপবন আছে, তৎসমস্তই 

শ্রীরষেঃর ক্রীড়ারসস্থস বলিয়া বিদিত | ১৮।* | 

কদস্বং ধগুনং নন্দবনং নন্দীশ্বরং তথা। 

নন্দনন্দনখণ্ডঞ্ পলাশীশোককেতকী ॥ ১৯ ॥ 
স্থগন্ধি মাদনং কৈলমমৃতং ভোজনস্থলং। 

স্থখপ্রসাধনং বখসহরণং শেষশায়নং ॥ ২০ ॥ 

স্টামপুশ্চ দধি গ্রাম্যশ্চক্রো ভানুপুরং তথা । 

সঙ্কেতং দ্বিবিদং চৈব বালক্রীড়ঞ্চ ধূনরং ॥ ২১ ॥ 
কামং ক্রমং স্বললিতমুৎস্থকং সৌরভং বনং। 
ইখমেব বনে সংখ্যান্ত্রিংশচ্চোপবনং স্থৃতং ॥ ২২ ॥ 

কদস্ব, খণ্ড, নন্দবন, নন্দীশ্বর বন, নন্দনন্দনখণ্ড, পলাশবন, অশোক- 

কানন, কেতকীবন, স্ুগন্ধিবন, মার্দনবন, কেলি ব্রন, অমৃতকানন, ভোজন- 
স্থান, স্থখগ্রসাধন, বৎসহরণ, শেষশয়নস্থান, দধিবন, .শ্তাম পুরী, চক্রবন, 

ভান্পুর, সঙ্কেতন্থল, দ্বিবিদ, বালক্রীড়ন, ধূসর, কামবন, দ্রমকানন, স্থুললিত- 

স্থান, উৎস্ুককানন ও সৌরভবন, এই ত্রিংশৎসংখ্যক উপবন বলিয়া প্রসিদ্ধ 

আছে। ১৯.২২। . 

পূর্বোক্ত দ্বাদশারণ্যং প্রধানং বনমুত্তমং | 

দি নানাবিধরসক্রীড়া-নানালীলারসন্থলং ॥ ২৩॥ 



বৃন্দাবনমাহাত্্যয্ । 4... ৮৬ 

পূর্ববকথিত দ্বাদশারণ্যই প্রর্ধান, ও সর্বশ্রেষ্ঠ। গই সকলই নানাবিধ 
ক্রীড়ার ও বিবিধ লীলারসের আবাঁসভূমি। ২৩। 

সহম্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহত্পদং। 

কর্ণিক! তন্মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমুত্তমং | 

তত্রোপরি শ্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডনম্ডিতং ॥ ২৪ ॥ 

গোকুল সহশ্রদলকমলস্বরূপ 'ও মহাশ্রেষ্ঠ ; এ কমলোপরি স্বর্ণপীঠে গোবি- 

নদের যে মপিমগুনমণ্ডিত অত্যান্তম স্থান আছে, সেই পরমধামই উন্ধ 

পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ (বীজকো স্বরূপ ) ২৪। 

'কর্ণিকায়াং ক্রমাদিন্ষু বিদিক্ষু দলমীরিতং। ০ 
যদ্দলং দক্ষিণে প্রোক্তং পরং গুহ্োত্তমোস্তমং ॥ ২৫ ॥ 

ধঁ কর্ণিকার দিকৃবিদিকে অর্থাৎ চতুর্দিকে ষথাক্রমে দল বিস্তারিত 

আছে। দক্ষিণভাগে যে দল সংস্থিত, তাহা পরমশ্রেঠ ও গুহ হইতেও 

গুহাতম। ২৫। 

তশ্মিন্ দলে মহাপীঠং নিগমাগমদুর্গমং। 

যোগীব্দ্রৈরপি দুশ্রাপ্যং সততং সংবিরাঁজতে ॥ ২৬ ॥ 

সেই দলে নিগমাগমহ্র্গম, যোগীন্দ্রগণেরও দুপ্রাপ্য ০ বিরাঞজিত 
আছে। ২৬। 

দ্বিতীয়ং দলমাগ্নেষ্যাং তদ্রহ্ং দ্বিধা তথা । 

নিকুষ্জককুটীবীরকুটারৌ তদলে স্থিতৌ ॥ ২৭ ॥ |] 

অগ্নিকোণে দ্বিতীয় দল বিরাজিত, এ রহস্যদল দ্বিধা! বিভক্ত অর্থাৎ 

ঞঁ দলে নিকুগ্রকুটার ও বীরকুটার নামক কুটীরদ্বয় অবস্থিত আছে ২৭ 
পূর্ব্বং দলং তৃতীয়ধ, প্রধানস্থানমুচ্যতে। 

গঙ্গাদিসর্ধতীর্ঘানাং স্পর্শাচ্ছতগুণং স্বৃতং ॥ ২৮। 

তৃতীয় পূর্ববদল, উহা অতুযুত্তম প্রধানস্থান বলিয়া গণনীয়। গঙ্গাদি 
সর্ববতীর্ঘ স্পর্শ করিলে যে ফল হয়, এ দল স্পর্শ দ্বারা তদপেক্ষা শতগুণ 

পুণ্য হইয়া থাকে। ২৮। 

চতুর্থং দলমৈশান্তাং সি্গঠেশিতগ্রদং। * 
কাত্যাক়নার্চনাদগোপী 'তত্র কঞ্চং পতিং লভেৎ ॥*২৯॥ 



৮২ বেদব্যাম। 

' ঈশানকোণে সিদ্ধপীঠ নামক বাঞ্ছিত প্রদ চতুর্থ দল বিরাজিত। এ স্থানে 

কোন গোপী কাত্যান্্ীনী দেবীর অর্চনা করিয়া তৎ্প্রসার্দে কষ্জকে পতি- 

লীভ করিয়াছিলেন। ২৯। 

বন্ত্রালঙ্কারহরণং তদ্দলে সমুদাহতং। 

উত্তব্নে পঞ্চমং প্রোক্তং দলং সর্বদলোত্মং ॥ ৩০ ॥ 

ধ,দলেই বস্ত্র ও অলঙ্কার-্হরণ কীর্তিত হইয়া থাকে । উত্তর দ্িকে 

সর্ধদলোত্তম পঞ্চম দল সংস্থিত | ৩০। 

দ্বাদশাদিত্যমিত্যুক্তং দলঞ্চ কর্ণিকাসমং | 

* বারব্যাস্ত দলং ষষ্ঠং তত্র কালাহুদঃ স্বৃতঃ ॥ ৩১॥ 

এই দল কর্ণিক৷ সদৃশ এবং উহাই ছাদশাদি ত্য নামে পরিকীর্তিত। বাস 
কোণে কালীহ্দ নাম! বষ্ঠ্ল বিরাজিত আছে । ৩১। 

দলোত্তমোভমকৈব প্রধানং স্থানমুচ্যতে ॥ ৩২ ॥ 

উহ সর্ধদলোত্তম এবং প্রধান স্থান বলিয়া কথিত। ৩২। 
সর্বোত্বমদলঞৈৰ পশ্চিমে সপ্তমং স্তৃতং। 

যজ্ঞপত্বীগণানাঞ্চ তদীগ্িতবরপপ্রদং ॥ ৩৩ ॥ 

* পশ্চিমভাগে সর্বদলোত্বম সপ্তম দল অধিষ্িত। এ্রদল যজ্ঞপত্রীগণের 

বাঞ্চিতবর প্রদ । ৩৩। 

অথান্থরোপি নির্বাণ প্রাপ ত্রিদশহূর্লভং | 

ব্রক্মমোহনমত্রৈব দলং ব্রহ্ম হৃদাবহুং ॥ ৩৪ ॥ 

এই হানে অঘান্থর ত্রিদশছুর্লভ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই স্থানেই 
বরঙ্হবদাবহ ব্রহ্মমোহন নামক দল সংস্থিত। ৩৪। 

নৈখত্যান্ত দলং প্রোক্তমষ্টমং ব্যোমঘাতনং। 

শঙ্ঘচূড়বধস্তত্র নানাকেলিরসস্থলং। 
শুতমষ্ইদলন্প্রোক্তম্ ন্দারণ্যান্তরস্থিতং ॥ ৩৫ ॥ 

নৈধ'তকোণে ব্যোমখাতন নামক অষ্টমদল অধিঠিত আছে। প্রস্থানেই 
শঙ্খচুড়বধ হয়, উং! নানাবিধ কেলিরসের একনাত্র স্থান। বৃন্দারণ্যের 

' অন্তর্গত এই, অষ্টদল শ্রুত ও কথিত আছে। ৩৫। 



বৃন্দাবনমাহাত্ম্যম্। ৮৩ 

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং কৃষ্ণধাম পরং মহৎ। 
শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টো গোপীশ্বরাভিধঃ | 
তদ্বান্থে ষোড়শদলং শ্রিয়া পুর্ণং তদীরিতং ॥ ৩৬] - 

বৃন্দাবন রমণীয় স্থান এবং শ্রীকুষ্ণের পরম ধাম। গোপীশ্বরনাম! শিব- 

লিঙ্ক এ্রস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । উহাধ বহির্ভাগে শ্রীদমন্িত ষোড়শ 

দল বিদ্যমান আছে। ৩৬। | 

সর্ববান্থ দিক্ষু বৎ প্রোক্তং প্রাদক্ষিণ্যাদ্যথাক্রমং। 

মহত্পদং মহদ্ধাম প্রধানং যোড়শং দলং ॥ ৩৭॥ 

দক্ষিণাদিক্রমে সকল্ দিকে যাহা কথিত হইল, দেই যোদুশদলই শ্রেষ্ঠ 
ও মহত্পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ | ৩৭। 

| প্রথমৈকদলং শ্রেষ্টং মাহাস্ম্যং কর্ণিকাসমং ॥ ৩৮ ॥ 

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রথম দল কর্ণিকার সদৃশ মাহাম্ম্যবিশিষ্ট। ৩৮। 
তম্মিন্ মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রান্ছরতূৎ স্বয়ং। 

চতুভূজে! মহাবিষুঃঃ সর্বকারণকার্ং ॥ ৩৯ ॥ 

এ দলে মধুবন অবস্থিত। সর্বকারণ-কারণ চতুত্ূ্জ মহাবিষু স্বয়ং তথায় 
আবিভূ'ত হুইয়াছিলেন । ৩৯। 

দলং দ্বিতীয়মাখ্যাতং কিঞ্চিল্লীলারসন্থলং। 

খদ্িরারণ্যমত্রৈব দলঞ্চ সমুদাহধতং ॥ ৪০ ॥ 

খদিরারণ্য তৃত্টুর দল বলিয়া আখ্যাত হয়, উহ! কিঞ্চিৎ লীলারসের 
স্থান। ৪০। 

দলং তৃতীয়মাখ্যাতং সর্বশ্রেষ্ঠো্ধমোত্তমং | 

চতুর্থং দলমাধ্যাতং মহাদভূতরসম্থলং ॥ ৪১ ॥ 

তৃতীয় দল সর্বশ্রেষ্ঠ ও উত্তম হইতেও উত্তম। চতুর্থ দল মহা অদ্ভূত্ত- 

রসের স্থল। ৪১। 

হরির্ধগ্য পতিঃ সাক্ষাৎ নিত্যং গোবদ্ধনঃ স্বয়ং। 

কদশ্বখণ্ডী তত্রৈব পর্ণানন্বরস্াশ্রয়ঃ ৪২ ॥ 

হরি যাহার পতি, সেই গোবর্ধন শ্বয়ং এবং পুর্ণানন্মরসের আশ্রম 

কদন্বখণ্ডী তথায় অবস্থিত। ৪২। * 
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নন্দীশ্বরকনং রম্যং তত্র নন্দালয়ঃ স্মৃতঃ। 

দলোডিমন্ত তজজ্ঞেয়ং পঞ্চমং দলমুচ্যতে। 

অধিষ্ঠাতাত্র গোপালো ধেন্ুপালনতৎ্পরঃ ॥ ৪৩॥ 

নন্দীশ্বরবন পরম রমণীয়, এ স্থানেই নন্দালয় বিরাজিত আঁছে। এই 
অত্যুত্তম দল পঞ্চম দল বলিয়া কথিত হয়। ধেন্ুপালতনৎপর গোপাল এই 
স্থানের অধিষ্ঠাতরী দেবতা । ৪৩। 

যষ্ঠং দলং যদাখ্যাতং তত্র নন্দবনং স্মৃতং | 

সপ্তমং বকুলারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্তিতং। 

* তত্রাষ্টমং তালবনং যত্র ধেনুবধঃ স্বৃতঃ ॥ 8৪ ॥ 

নন্দবন ষষ্ঠ দল, রমণীয় বকুলারণ্য সপ্তম এবং যে স্থানে ধেনুকান্থুরবধ 

হইয়াছিল, সেই তালবন অষ্টমদল বলিয়! পরিকীর্তিত। ৪৪। 

নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং প্রকীর্তিতং। 

কামানণ্যঞ রশমং প্রধানং সর্বকারণং ॥ ৪৫ ॥ 

কুমুদারণ্য নবম এবং সর্বকারণ প্রধান কামারণ্য দশমদল বলিয়! 
অভিহিত । ৪৫। 

আখপ্রসাধনং নাম যত্র ব্রহ্ম প্রসাদনং। 

রুষ্ক্রীড়ারসস্থানং প্রধানং দলমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥ 

দলমেকাদশং প্রোক্তং ভক্তানুগ্রহকারকং ॥ ৪৭॥ 

পূর্বে যে স্থানে স্থুরগণ ব্রন্মের আরাধন। করিয়াছিলেন, স্থখপ্রদাধন 

নামক ভক্কান্থ্গ্রহকারক সেই বনই সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ দল বলিয়া 
পরিকীর্তিত। ৪৬-৪৭। | 

ভাণ্ডীরং দ্বাদশদলং বনং রম্যং মনোহরং। 

'কৃষ্ণঃ ক্রীড়ারতন্তত্র শ্রীদামাদিভিরাবৃতঃ ॥ ৪৮॥ 

মনোহুর রমণীয় ভাগুীর বন দ্বাদশদল বলিয়া কথিত হ্য়। কৃষ্ণ শ্ীদামা - 

দির সহিত মিলিত হইয়! প্র স্থানে ক্রীড়ারত থাঁকিতেন। ৪৮। 
ত্রয়োদ্দশং দলং শ্রেষ্টং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতং। 

চতুদ্দিশদলং প্রোক্ং সর্ননিদ্িগ্রদস্থলং ॥ ৪৯। 
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শ্রীবনং তত্র রু্িরং সর্বৈর্বধ্যস্ত কারণং। 
কৃষ্ণলীলাময়ং তত্ত, শ্রীকাস্তিকীর্তিবর্ধনং 8৫০ ॥ » 

ভদ্রবন শ্রেষ্ঠ ত্রয়োদশ দল বলিয়! পরিকীর্তিত হয়। পরমরুচির, সর্ব 

শ্বর্যযের কারণন্বরূপ শ্রীবন চতুর্দশ দল বলিয়া কথিত; উহ! সর্বসিদ্ধিপ্রদ, 
ক্ৃষ্জলীলাময় এবং শ্রী, কান্তি ও কীর্ভিবুদ্ধিকর | ৪৯-৫০। 

দলং পঞ্চদশং শ্রেষ্টং তত্র লৌহবনং স্বৃতং । 

কথিতং ষোড়শদ্দলং মাহাস্ম্যং কর্ণিকাসমং ॥ ৫১ ॥ 

, মহাবনং তত্র গীতং তত্রাস্তি গুহ্মুত্তমং 
বাল্যক্রটড়ারতস্তত্র বংসপালৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৫২ ॥ 

পরম শ্রেষ্ঠ লৌহবন পঞ্চদশ দল বলিয়া কথিত হ্ইয়া থাকে । মহাবন 
যোড়শ দল জানিবে। উহার মাহাত্ম্য কর্ণিকাসদৃশ, তথায় অত্যুত্তম গুহা- 

স্থান বিদ্যমান আছে, এ স্থানে প্রাকষ্জচ বৎসপালগণের সহিত সমবেত হইয়! 
বাল্যক্ৰীড়ায় নিরত থাকেন । ৫১-৫২। 

পৃতনাদিবধস্তত্র ষমলাজ্জনভঞ্জনং ৷ 

অধিষ্তাতা তত্র বালগোপালঃ পঞ্চমাবিকঃ ॥ ৫৩ ॥ 

প্রস্থানেই পৃতনাবধ ও যমলাজ্জুনভঞ্জন হইয়াছিল। পঞ্চমবর্ধীয় বু'ল- 
গোপাব এ স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৫৩। 

নায়! দমোদরঃ প্রোক্তঃ প্রেমানন্দময়াত্মক 2। 

দর্গীং প্রসিদ্ধমাখ্যাতং সর্বশ্রেষ্ঠদলোত্তমং ॥ ৫৪ ॥ 

সিদ্ধপ্রধানং কিঞরন্ধদলং চ সমুদাহতং ॥ ৫৫॥ 

এই প্রসিদ্ধ দল সর্বশ্রেষ্ঠ ও দলোত্তম বলিয়া পরিগণিত হইয়া : থাকে। 

স্থানে যে বালগোপাল অধিষ্ঠাতা আছেন, তিনি প্রেমানন্দপৃণ দামোদর 
নামে কথিত হইয়া থাকেন। এ দলই সিদ্ধপ্রধান কিঞ্রন্বদল 'বলিয়া! উদাহত 

হইয়া থাকে । ৫৪-৫৫। 

পার্বহ্যবাঁ। বৃন্দারণ্যন্ত মাহাত্্যং রহম্তংবা কিঃদ্ভূতং। 
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ন্ব মহাপ্রভো।& ৫৬ ॥ 

পার্বতী কহিলেন, হে প্রতে। ! বৃন্দারণ্যের মাহাত্থ্য ও রুহস্য কিরূপ 
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অদ্ভূত, উহ! শ্রবণ করিতে ইচ্ছ! করি; অতএব আমার নিকট তাহ! কীর্তন 

কর। ৫৬। * ৰা 

ঈশ্বর উবাচ ।০কখিতং তে প্রিয়তমে গুহ্াৎ গুহাতমোত্তমং। 
রহস্যানাং রহুস্যং যদ্দল 'ভানাঞ্চ ছুলভং ॥ ৫৭॥ 

ঈশ্বর কহিলেন, হে প্রিক়্তমে ! যাহা গুহা হুইতেও গুহৃতম, উত্তম রহন্ত 
হইতেও রহস্য এবং ছুল্লভেরও ছুর্নভ, সেই বৃন্দাবনের কথা তোমার নিকট 

বলিয়াছি। ৫৭। 
ব্রলোক্যগোপিতং দেবি দেবেশ্বরম্থপূজিতং। 

ব্রন্া্দিবাঞ্চিতং স্থানং স্থরসিদ্ধাদিসেবিতং ॥ ৫৮ | 

হেদ্দেবি! ধর স্থান ত্রেলোক্যে গোপনীয়, দেবেশ্বর কর্তৃক স্থপুজিত, 

ব্রহ্ধাদি দেবগণেরও বাঞ্ছিত এবং সুর ও সিদ্ধাদিগণের সেবিত। ৫৮। 

যোগীন্্র! হি মদ! ভক্ত্যা তসা ধ্যানৈক-তৎপরাঃ। 
অগ্গরৌনভিশ্চ গরন্ধবৈনৃত্যিগীতনিরন্তরং ॥ ৫৯ 

যোগীশ্রেষ্ঠ মহাতআবর! সর্্ঘদ। ভক্তি সহকারে উহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন । 
ধ্রস্থানে অপ্সরাগণ ও গন্ধর্বগণ নিরন্তর নৃত্যগীত করিতেছে। ৫ন। 

শ্রীমছথ ন্দাবনং রম্যং পৃর্ণানন্দরসাশ্রয়ং। 
ভূমিশ্চিন্তামণিন্তোয়মমৃতং রসপুরিতং ॥ ৬০ ॥ 

শ্রীবৃন্দাবন রমণীয় ও পুর্ণানন্দরসের একমাত্র আশ্রয় । তত্রত্য ভূমি চিন্তা 
মণিম্ব্ূপ এবং জল অমৃতরসে পরিপূর্ণ । ৬০। 

বৃক্ষাঃ সুরক্রমাস্তত্র সথরতিবুন্দসেবিতাঃ। 

*ৎ স্ত্রী লক্ষমীঃ পুরুষে! বিষুঃ স্থানমেতম্মনোরমং ॥ ৬১ ॥ 

কৈপোরাস্তত্র সর্ষেপি নিত্যমানন্ববিগ্রহাঃ। 

গীতিনাট্যরতাঃ পর্বে স্থিতবজ্ঞা নিরস্তরং ॥ ৬২ ॥ 

স্থানে যে সকল তরুবর বিরাজ্জিত আছে, তাহারা স্থরতিবৃন্দসেবিত 
স্বুক্রমন্থবূপ। বুন্দাবনবাসিনী রমণী লক্ষ্মী ্বরূপ!, পুরুষ বিষুন্বরূপ এবং এই 

স্থান পরম রমণীয় ) তথার' যাহার! নিবদতি করে, তাহারা সকনেই বিষ্তুর 
স্তার় কিশোরবয়ঙ্ক ও দতত আনন্দপৃর্ণ) তাহার। সকলেই সর্বদ1 নৃত্যগীত- 

পরায়ণ ও সঙ্চান্তব্দন হইয়া অবস্থিতি কববে। ৬১*৬২। 

€. 



রন্দাবনমাহাত্যস্। ৮৭ 

শুদ্ধসতবৈঃ প্রেমপুরৈর্বৈষটৈশ্চ সদাশ্রিতং। 
পূর্ণব্রহ্মনুখে মগ্নং স্থাঁনং পরমমোহনং ॥ ৬৩ ॥ 

এঁ বৃন্দাবন সর্বদা শুদ্ধসত্ব, প্রেমপূর্ণ বৈষ্বগণ কর্তৃক আশ্রিত, এবং এ 
স্থান পূর্ণবরহ্ধন্থথে মগ্ন ও পরম রমণীয়। ৬৩। 

মত্তকোকিলভূঙ্গাদ্ৈঃ কুজৎকাঁলমনোহরং। 
কপোতশুকসংগীতমুন্মত্তালিসহম্রকং ॥ ৬৪ ॥ 

তথায় মত্ত কোকিল ওভূঙ্গাদিরা নিরস্তর মনোহর ধ্বনি করিতেছে 

এবং প্র স্থান কপোত, শুক প্রভৃতির রবে ও সহত্র সহম্র মত্ত অলিপুঞ্জে 
সমাকীর্ণ। ৬৪। 

নানাবর্েশ্চ কুম্থমৈস্তদ্রেণুভিশ্চ পৃরিতং। 
স্্সিগ্ধসৌরভা শ্রান্তমুদ্বীকুতজগত্রয়ং ॥ ৬৫ ॥ 

এ১ বৃন্দাবন নানাবণ কুন্ুমপুঞ্জে ও তত্তৎরেণু দ্বার! পরিপুরিত ; সেই 

সকৃল কুসুমের স্ুক্সিপ্ধ সৌরভে ত্রিজগৎ প্রশান্ত, ও সুগ্ধীকৃত হইতেছে। ৬৫। 
মন্দমারুতসংসিক্তবসন্তখতুশোভিতং । * 
ছুঃখশোকৈশ্চ রহিতং জরামরণবর্জিতং ॥ ৬৬ ॥ 

এ বৃন্দাবন-ধাম মন্দমন্দমারুত-সংসিক্ত বসন্ত খতুতে নিরন্তর স্থশোভিত। 
তথায় ছঃখ, শোক, জরা বা মরণ নাই। ৬৬। 

্ ক্রমশঃ | 



পচ্নীতা । 

প্রথম অধ্যায়। ঃ 

অয়নেষু চ সর্বেষু থাভাগমবস্থিতাঃ । 

ভীম্মমেবাভিরক্ষস্ত ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১। 

স্বকীয় স্বকীয় বিভাগ-অনুসারে 

আপন্ধরা*ব্যুহ-প্রবেশের দ্বারে 

করি” অবস্থান জাহুবী-কুমারে 

, সবে মেলি রক্ষা! করুন সমরে ॥ ১১ ॥ 
তন্ত সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধ-পিতামহ্ঃ। 

সিংহুনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দখো গ্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥ 
কুরু-বৃদ্ধ বীর জাহুবী-নন্দন 
দুয্যোধন-প্রীতি করিতে বর্ধন *+ 

করি? দিৎহনাদ শুন হে রাজন. ! 

বাজা'লেন তা”র শঙ্খ উচ্চৈঃম্বরে ॥ ১২।। 
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্ পণবানকগা মৃখাঃ ৃ 

সহসৈবাত্যহন্তন্তঃ স শবন্তমূলোইভবৎ ॥ ১৩।॥ 

শঙ-ভেরী-শৃঙ্গ পরে অগণিত 
পটহ-মাদল প্রভৃতি যাবত 

সহস! হে নৃপ ! হইলে ধ্বনিত 

হইয়! উঠিল শব্দ+ঘোরতর ॥ ১৩॥ 



পদ্যগীতা। 1 ৮৯ 

ভতঃ শ্বেতৈয়ৈযূর্কে মহতি স্তন্দর্নে স্থিতৌ। 
মাধনঃ পাওবশ্চৈব দিবে শত প্রদধ্ঠতুঃ | ১৪ ॥ 

_ অনন্তর খেত-বরণ-বিশিষ্ট-- 
হয়-যুক্ত মহারথে অবস্থিত 

ধনগ্তয় আর শ্রীনন্দের স্থৃত 
বাজা'লেন ছুটি শঙ্খ-মনোহর ॥ ১৪ ॥ 

পাঞ্চজন্তং হৃবীকেশে। দেবদতং ধনঞ্জয়ঃ। 

পৌওং দশ মহাশছাং ভীমকন্্মা বুকোদর: || ১৫ ॥ 
অনর্তবিজয়ং রাজ! কুন্তীপুভ্রে। যুধিষ্টিরঃ | 

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কাশ্ঠশ্চ পরমেধা সঃ শিখত্ভী চ মহারথঃ। 

ধ্টছায়ে। বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 

দ্রপদে। দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ গৃথিবীপঞ্চে । 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শহ্খান্ দু :*পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ 

পাঞ্চজন্য আর শঙ্খ-_দেবদর্ত__ 

কৃষ্ণ ও অজ্জুন করেন ধ্বনিত 

ব্ুকোদর পৌণ্ড নামে অভিহিত 
মহাশঙ্খ বাজাইলেন তথায় 

ুস্তীপুত্র যুধিঠির অনস্ত-বিজয়__ 
স্থঘোষ মণিপুষ্পক মাত্রী-স্তদ্বয় 

রথীশ শ্খণ্তী-স।ত্যকি-ুর্জয় 

মহাধনুদ্ধর কাশীশ্বর আর-_- 

বিরাট-দ্রুপদ-দ্রুপদ-নন্দন 

সৌভদ্রেয় আর প্রৌপদেয়গণ 
সবাই ইহীারা-হে - পৃর্থীপালন 

ভিন্ন ভিন্ন শঙ্খ ধবনিলেন আর ॥ ১৫-১৮ ॥ 
৫ 



বেদব্যাস। 

সস ঘোঁষে! ধার্তরাগ্রীণাং-হৃদয়ানি ব্দারয়ং। 

নভিশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯৪ 
ব্যোম ও পৃথ্দীকে সে তুমুল শব্দ 
বিশেষরূপেতে করিয়। ধবনিত 

ধৃতরাষ্ট-ন্থত-গণের যাবত 

হৃদি বিদারিত করিল রাজন, ॥ ১৯ 

অথ ব্যবস্থিতান্ দুই ধার্তরাষ্্রীন্ কপিধবজঃ। 
গ্রবৃত্তে শস্ত্র সম্পাতে ধনুরুদাম্য পাগুবঃ। 

হৃধাকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে || ২০ ॥ 

শঙ্খের সম্পাত হইলে প্রবৃত্ত 

ধার্ভরাষ্্রগণে যুদ্ধার্থ সজ্জিত 
করি? সন্দর্শন কপিধ্বজ পার্থ 

কহিলেন ফুষ্েে ভুলি শরাঙ্ন ॥ ২০ ॥ 

অর্জুন-উবাচ। 

সেনয়োরুভয়োম্দবধ্যে রথং স্থাপয় মেইচ্যুত ॥ ২১ ॥ 

উভয়ঃুসেনার মধ্যেতে অচ্যুত 

মম রথ তৃমি করহ স্বাপিত ॥ ২ ১ 

যাবদেতান্লিরীক্ষে২হং যোছ্ুকামানবস্থিতান্। 
কৈর্ময়। মহ যোদ্ধব্যষন্রিন রণসমুদ্যমে ॥ ২২॥ 

যুদ্ধ-কামনায় স্থিত সৈন্যগুণে 
ক্ষণকাল আমি নেহারি নয়নে 

এই রণোম্মুখে কাহাদের সনে 

হইরে যুঝিতে হেরিতে উচিত ॥ ২২॥। 

যোৎসামানানবেক্ষে২হং ষ এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষইস্য ছু্বতেবু'্ধে প্রয্নচিকর্ষবঃ।। ২৩ ॥ 



পদ্যগীত। | ৯১ 

ছষ্ট কৌরবের হিতকামী হয়ে 
ঘে সকল বীর সমর আশয়ে "1 
সমাগত হেথা--সে বীর-নিচয়ে 
একবার আমি করিব দর্শন ॥ ২৩॥ 

এবমুক্তে হ্ববীকেশে! গুড়াকেশেন ভারত! 
সেনয়োকরুভয্োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রধোভমম্ ॥ ২৪ ॥ * 

ভীম্ম-দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্। 

উবাচ পার্থঃ পশ্ত্ে তান্ সমবেতান্ কুরনিতি ॥ ২৫ ॥ 

কহিলে কিরীটী এ কথ! ভারত ! 
সেনাদ্য়-মধ্যস্থলেতে অচ্যুত 

ভীক্ম-দ্রোণ-মুখ উপস্থিত যত-_ 

নৃপতিগণের সম্মূখে তখন « 
সেই রখোত্বম করিয়া স্থাপন্ন 
কুম্তীর নন্দনে করি সম্বোধন 
কহিলেন তা'রে হে কুস্তী-নন্দন ! 

কর নিরীক্ষণ কুরুসৈন্যচয় ॥ ২৪--২৫ ॥ 

তত্রাপস্তৎ স্থিতান্ পার্থ: পিতৃনথ পিতামহান্। 
গীচরধ্যান্সাতুলান্ ভ্রাতুন্ পুত্রান্ পোত্রান্ সখাংস্তথ৷ । 
শ্বশুরাঃ স্থহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥ , 

পক্ষদ্বয়-মাঝে কিরীটা তখন 

পিতৃব্য-মাতুল-পিতামহগণ 
আচার্ধ্য-শ্বশুর-পুক্র-পৌন্রগণ 
হেরিলেন আর মৃহদ-নিচয় ॥ ২৬| 

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তে়ঃ*দর্ব্বান্ বন্ধ, নৃবস্থি তান্। 
ককপয়৷ পরয়। বিষ্টে। বিষীদগ্লিদমববাৎ॥ ২৭॥ 



২ বেদব্যাস। 

রর্ণ-ভূমে স্থিত সে বুন্ধু-নিচয় 

$করি নিরীক্ষণ কুস্তীর তনয় 

কৃপাবিষ্ট আর বিষপ-হৃদয়- 

হ'য়ে--কহিলেন এই সে বচন।। ২৭॥ 

অর্জুন উবাচ। 

দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্। 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুধ্যতি ॥ ২৮ ॥ 

কহিলেন পার্থ শুন হে অচ্যুত ! 

যুদ্ধ-ইচ্ছা এই ম্বজন যাবত 

সম্মখ ভাগেতে হেরি অবস্থিত 

অবশাঙ্গ আমি বিশুক্ষ-বদন ॥ ২৮ ॥ 

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে । 

গাণীৰং শ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥ ২৯ ॥ 

:, দেঁহেতে আমার কম্পন হ'তেছে 

কর হ'তে গাণ্ডীৰ খপিয়া পড়িছে 
গাত্রচম্্মী যেন দহিয়া যেতেছে 

দেহে রোমহষ হ'তেছে আমার ॥ ২৯ ॥ 
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ভগবর্তাঁ তুবনেশ্বরী মহামায়ার উপাসনা! লম্বন্ধে ক্টেন কোন ভ্রান্ত, 
পাগ্তিত্য ও জ্ঞানাভিমানী মানব এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, "্মায়ারপিণী 
ভগবতীর উপাসন। শাস্ত্রে উক্ত আছে বটে, কিন্তু উহা ভোগাভিলাষী 
বিষয়-বিষুগ্ধ মনুষ্যগণের অন্ত, মুক্ত্যভিলাধী ভক্ত ভাগবতদিগের জন্ত নহে। 
কারণ মায় মিথ্যা পদার্থ, মুক্ত্যবস্থায় ভ্ঞাহগর অস্তিত্বের অভাব হেতু, 
মায়োপাসন! অশ্রদ্ধেন্া।” ইহার প্রমাণার্থ তাহার! বিষু-ভাগবতের দশম 

্ন্বস্থ “অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যান্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্” এই শ্লোকার্দের এইরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, মহুষ্যাঃ সকাম! বিষয়বিমুর্ঘ্ কামভোগপ্রদাক্মিনীং 
ত্বাং ভবতীং ধনধান্তন্থতকলত্রলাভার্থং অর্চিষ্যত্তি পৃজরিষ্যন্তি ন নিফামা 
ভগবতপ্রিয়। বৈষ্ণবাঃ। তজ্ৰপ দেবীমাহাত্বাস্থ ৭ত্বং বৈষ্বীশক্তিরনস্তবীর্ধযা” 

এই শ্লোকাংশে ণবৈষ্ণবী শক্তি” এই শবটা দেখিয়া, সর্বত্র শক্তি বলিতে জড়া! 
প্রক্কৃতি, এইবপঃনির্ণয় করতঃ ভগবত্যুপাসনার হেয়ত! প্রতিপাদন. করিয়া 
থাকেন। রর 

বিদ্বেষবুদ্ধি ও কুসংস্কার বজ্জন পূর্বক স্থির গম্ভীর চিত্তে শাস্ত্রের 

সকল ভাগ দর্শন পুরঃঈীর বিচার করিলে, তাহাদের এই ভ্রান্তি নিরদন 

হইতে পারে। শান্তর কি বলিতেছেন, দেখুন।--দেব্যর্বশিরসি।-্-সর্বে 

বৈ দেব! দেবীমুপতস্থঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাহব্রবীদহং বন্গরূপিণী। 

মততঃ প্ররুতিপুরুষাত্বকং জগৎ। তথা ভূবনেশ্বপনিষদি।-_অখাতৌহস্বোপ- 
নিষদং ব্যাখ্যাপ্যামোহথখ হোনাং ব্রহ্মরন্ধে, ব্রহ্মরূপিণীমাপ্লোতি, ভূবনাধীশ্বরী 

ভূর্ধযাতীতা। বিশ্বমোহিনী। তথ মভাবনোপনিষদি।--ম্বাত্মৈব ললিতেতি। 
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এইশ্নকল শ্রুতি তথ 'ত্রিপুরা তাপনীয়-সুন্মরী-তাপনীয়াদি “পরো! রজসে 
এস বদোমিতি* এইং' গায়ত্রী চতুর্থ চরণগ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, হ্রীংকারবীজের 
বাচক (হরীং গ্রন্জেতি ও' বরন্ধেতি ) বলাতে মায়াবীজমস্ত্রে উপাস্যা ভগবতীই 
্রন্মরূপিণী, তাহার উপাসনাই ব্রহ্ষোপাসনা এইক্সপ নির্ণয় করিয়াছেন। 
স্থৃতিশাস্্ কি কছিতেছেন, দৌঁখুন। সৃতনংহিতাপঞ্চমাধ্যায়ে ।--অতঃ 

ংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্বরূপিণীমৃ। আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাস- 

বর্জিতাম্॥ স্কন্দপুরাণে বেদারণ্যেশ্বরমাহায্মো ।--পর! তু সচ্চিদানন্দরূপিণী- 
জগদন্িকা। সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাজ্জগদ্ত্রান্তেশ্চিদাত্মনি। কৃর্দপুরাণে 
দবাদশাধ্যয়ে।--এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা। দেব্য। মাহাত্মাসুত্তমম। সর্ববেদাস্ত- 
বেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্ধবাদিভিঃ॥ একং সর্কাগতং ুষ্মুং কৃটস্থমচলং ফবম্। 
যোগিনস্তৎ প্রপন্থত্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ॥ পরাৎপরতরং তত্বং শাস্বতং শিব- 

মচ্যুতম্। অনন্ত গ্রকতৌ লানং দেব্যান্তং পরমং পদম্॥ শুত্রং নিরগরনং 
শুদ্ধং নিগুণং দৈন্তবর্জিতমূ। 'আস্মোপলব্ধিবিষয্ধং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্.॥ 
স্বদগুরাণে হালাস্যেবরমাহাত্্যে মায়াবীজাথ প্রস্তাবে ।--সংস্বরূপঃ সদাকারে! 
হৃকারো ধর্শতৎপরঃ।॥ চিদাকারঃ শিবাকারে। রেফঃ সর্বার্থ সিদ্ধিদঃ॥ আনন্দ- 

রূগয়োরৈক্যাদীকার৯- সর্বকামদঃ। বিন্ুুনাদৌ তথস্তঃস্থৌ ভবেতাং মোক্ষদা- 
বুভৌ | সচ্চিদানন্দরূপত্ত প্রোক্তং বীজং মনীধিভিঃ | সচ্চিদানন্দরূপং ঘৎ পরং 
বন্ধ তদেব ছি॥ দেবীভাগবতে তৃতীরস্বন্ধে।-নিগুণ। সঞ্চণ! চেতি দ্বিধ! 
প্রোক্তা মনধিভিঃ॥ সগুণ! রাগিভিঃ সেবা নিগুণ! চ বিরাগিভিঃ। ব্রহ্মাও- 

পুরাণে ললিতোপাধ্যানে ।--চিতিস্তৎপদলক্ষ্যা্থ। চিদেকরস্পিণী ॥ ইত্যাদি 
অষ্টাদশপুরাণে ও উপপুরাণে দেবীর পরব্রহ্ধত্ব প্রতিপাদক অনেকানেক স্তবতি 

আছে। | 
যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে,শাস্ত্রে ভগবতীকে মায়াশঝে অভিহিত 

করিয়াছেন, শাস্ত্রমতে মায়! মিথ্যা! পদাথ, অতএব তগবতীরও মিথ্যাত্ব গ্রতিপ্র 

হইতেছে। তাহার উত্তরে কহিব, কেবল! মার! মিথ্যাপদাথ” সত্য, কিস্ত 
ব্রদ্জাধিতঠিত। মায়া ( এক্তিবিশিষ ব্রহ্ম ) মিথ্যাপদার্৫থ হইতে পারেন না। এই 
নিমিত্ত, মার়মধ্যে অধিষ্ঠানসত। ব্রদ্ষচৈতন্তের গ্রবেশ আছে বলিয়া, মায়া- 
স্বরূপের উপাসনার সতারপ ত্রদ্দেরই উপাসন! হইয়া! থাকে। ভ্রন্ষোপাসনা 



” দেবীমহিম1। ৯৫ 

বলিলে, কেবল-ব্রদ্ধের উপাসন বুঝায় না, কিন্ত শক্তিবিশিষ্টব্র্মের উর্পাসন! 

বুঝায়। ব্রদ্ধ. হইতে পৃথগ্ভাবে শক্তির অস্তিত্ব নাই, শক ও শুক্তিমান্ ইহার! 

পরস্পর অভিন্ন, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন ৮৮কবল-ব্রহ্ধ ব1 

কেবলা-মায়ার উপাসন! অসম্ভব । ভগবতীর মায়াপ্বরূপত্ব প্রতিপাদন ছারা 

বেদ তত্ব্যাবৃত্তিমুখে ভগবতীর রঙ্ধশ্বরূপত্ব গ্রতিপাদন করিয়াছেন। “্যঃ 

পৃথিব্যাং তিন্ যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো-বময়তি” 

ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্তর্যামি চেতন-সন্বন্ধবশতঃ পৃথিব্যাদি গড়বস্তরর দেবত্ব 

বণিত হইয়াছে । এই অভিগ্রায়েই হুতসংহিতা কহিয়াছেন।-_চিন্মাত্রা ্রস্ন- 

মার়াকাঃ শক্যাকারে স্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষট যা সংবিরিরবিকলা। স্বয়ং প্রভা। 
সদাকার! সদাননা। ংসারোচ্ছেদকারিণী। স! শিবা পরম দেবী শিবাহতিরা! 

শিবস্করী & পুনশ্চ ।--ভগবতীন্বরূপপ্রতিপাদক বাক্যনমূহে যে মায়া, শক্কি 

ও কল! ইত্যাদি শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে, লক্ষণাত্বারা তাহাদিগকে মায়াবিশিষ্ট, 

শক্তিবিশিষ্ট ও কলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম এইরূপ ঝুঝিন্তে হইবে। অর্থাৎ ব্রচ্ম যখন 
কলাবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও মায়াবিশিষ্ট হন, তখন্নই ভীহাকে ভগবভীপদবাচ্ 
কহ গিয়া! থাকে । অতএব ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা, নিপ্রারূপেণ সংস্থিতা, স্াতি- 

রূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি কেবল-শক্তি বাচক পদ গুলিতে লর্খণি! করিয়া শক্চিবিশিষ্ 
বরহ্ষত্ব বুঝিতে হইবে। ইনার পোষক প্রমাণ কালোত্তরে উক্ত হুইয়াছে। 

বথা-স্কালোত্তরে শিবের প্রতি দেবীপ্রশ্ন।--“ভগবন্ দেবদেবেশ মিধা। মায়েতি 

বিশ্রুতা। তনতাট কথমুপান্তত্বং ভবেনুক্তাবনন্বয়াৎ ॥ শ্রদ্ধা নজায়তে কাপি 

মিথ্যাবস্তনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসন! চেয়ং শ্রুতা মান্নাশ্রিত৷ প্রভে! ॥ 

সংশয়ং ছিন্ধি দেবেশ রহন্তং বদ মে প্রভো। ইতি শ্রত্বা বচো দেব্যা ভগবাং- 

শন্দ্রশেখরঃ । উবাচ*বচনং দিবাং সর্বলোকহিত গ্রদম্ ॥ নাহং মুযুখি মায়ায়া 
উপান্তত্বং ক্রবে চিৎ । মাক্াধিষ্ঠান চৈতন্তমুপান্তদ্বেন কীন্তিতম্॥ মায়াশক্যা- 
দিশবাশ্চ বিশিষ্টটসাব লক্ষকাঃ। তক্বান্মায়াদিশবৈস্ত ব্রদ্ধেবোপান্তমুচ্যতে ॥৮ 

ৰাদ্বী কেবলা-মায়়ার উপান্যত্ব কহিয়! দবোধারোপ করিতে যাইয়া ম্বয়ংই 

অথাত্রমে পতিত হুইয়াছেন। দিজ্ঞান1! করি, ঞ্জড়া মায় যদি উপান্ঠ হইত, 

তাহা হইলে দেবতাবিগ্রহের প্রাণেক্তিয় মন আন্মঙীবাদিমন্ব কিরূপেঃসম্ভব 
হইত? প্রাণপ্রতিষাযস্ত্রের কি প্রয়োজন ছিল? [ক্রমশঃ ] 



বিবিধ। 

ট(দরাণি। গ্রস্ককারের নাম উল্লেখ নাই। টণীদরাঁণি পাঠ করিলে 

 নবন্িপাধিপতি রাঁজ। কষ্ণচন্দজ্রের সমসামগ্নিক বহুবিধ ঘটনা ও তাৎকালিক 

ঠ: 

হর 

5 

..এ সম্বন্ধে ঠাদরাণি বিশেষ পাঠোপঘোগী। 

সমাজের অবস্থা ও অন্তান্ত নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পার৷ যায়। 

দারোগার্ দপ্তর | আমর! ৪০ সংখা! অর্থাৎ শ্রাবণ সংখ্যা পর্য্যন্ত 

পাইয়াছি। দারোগার দপ্তর সমান ভাবেই চলিতেছে। প্রতি 

খ্যায় নূতনত্ব আছে এবং পাঠ মারন্ত করিলে কদাচ শেৰ না করিয়। থাকা 

“যায় না॥। এবার আবার অভরা উপন্যাস, পঞ্চবালিকা, ও পুরাণ রহদ্য 

এই তিনখানি পুস্তক উপহার'আছে। সুতরাং এ স্থুবিধ। পাঠকগণের উপেক্ষা 
করা উচিত নহে। ' , 

হিন্দুনৎকাঁর সমিতি | কলিকাতা হ্যাবিলন রোডে স্থাপিত। 
কলিকাতাস্থ বন্ধুবান্ধব বিহীন মৃত ব্যক্তিগণের মৎ্কার করাই এই সমিতির 

উদ্দেশ্া। আমরা অনেক সময় স্বচক্ষে পতি-পুত্রার্দি বি্োগে শোকাকুলা 

বিদেশী স্ত্রীলোকগণকে শব বাহকের অভাবে শবদেহ লইয়। বিব্রত হইতে 

দেখিয়াছি । সুতরাং একপ সমিতি দ্বার। উক্তরূপ বদ্ধবান্ধৰ বিহীন বিপন্নগণের 

 ধে গ্রভৃত উপকার হওয়া সম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য । 

দন্তৃধাবন রণ ॥ সেন গুপ্ত কোম্পানীর নিকট ৫৪।১নং কুলুটোল৷ 

স্তরীটে প্রাপ্য। মূল্য ।* আনা। আমর! এই দ্তধাবণ চূর্ণ ব্যবহার করিয়। 

বিশেষ উপকার পাইয়াছি। একটী কৌটা একমাদ সচ্্দ ভাবে এক 

জনের ব্যবহার করা চলে। ইহা! সুগন্ধযুক, স্থুব্যবহাধ্য ও দস্তরোগ উপশম 
ফারক। যাহারা দস্তরোগে কষ্ট পাইতেছেন তাহারা এই দন্তধারণ চূর্ণ 

ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইতে পারিবেন । 



পেপাল ৯৯৮১ ৪৫ * 

শ্রী ধর রর সম্পাদিত ।. 
লেখকগশের নাম । 

পণ্ডিত রি শশধর তর্কচূড়ামপি, যুক্ত সারদাচরণ র্রাচার্ধয, শ্রীমুক 
পাচকড়ি বন্ব্যোপাধ্যায়, ভ্রীধুক্ত হরিগোপাল বন্ড ও ১০০০৪ ৪৮. . 
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জমিদার শ্রীযুক্ত; হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে 
৭*নং স্থকীয়া স্ত্রী বেঘব্যাস কাঁধর্যালিন হইতে গ্রকাশিভ। 

কলিব্যাতা; 
২০নং স্বকীয়া দ্রী্ট “কালিক! টি, 

শর্ত চব্ী ছার সুভ্রিত। 

লন ১৩০২ লাল । 





বিজ্ঞ।পন। 
স্্প্প্া 

কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য রচনাকরিয় 
কারে মুদ্রিত করিলাম। কাব্যরচন। টি 
আমার প্রথমোদ্যম; সুতরাৎ ইহা «খে 

সমাজের * মনোরঞ্জন করিবে তাহার কিছু 
আশা করি না । ধাহা হউক, উদ্ার-স্বভাব পাঠক- 

বৃন্দ ইহার প্রতি একবার মাত্র সর্ূপ কটাক্ষপাত 
করিলেই সকল পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব । 

এতদ্গ্রন্থের « শুকপক্ষিচ্ছলে' "পরধীনের 
বিলাপ” ও “ তত্তবজ্ঞান ” প্রবন্ধদ্বয় কিয় বশসর 

পূর্বে সৌমপ্রকাশ ও এডুকেশন গেজেটে গ্রকা- 
শিত হইয়াছিল; এবারে তছ্ুভয়ের কলেবর স্থানে 
স্থানে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইল। 

পরিশেষে" কৃত্জ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি ষে 
আমার পরম ভক্তিভাঁজন, অসামান্য-কবিত্বশক্তি- , 

সম্পন্ন” হাইকোর্টের লন্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত 
বারু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় পরিশ্রম 
স্বীকারে এই মামান্য পুস্তকখানি আদ্যন্ত দেখিয়া 
দিয়াছেন; এবং আমার পরম মিত্র শ্্ুযুক্ত .বাঁবু 



[ 1০ ] 

বসু) বিএ», ইহার সংশোধন বিষয়ে 

মানুকুল্য করিয়াছেন; আমি তদর্থ 

ঈপে চির-অপরিশোধ্য খণে বদ্ধ 

| ও শ্রীঈশানচন্দূ দত্ত । 



প্রবন্ধ-কুস্মাবলী। 
-_াশি৬৯৩৩৯৩সাটিনি 

নমো ত্রন্ম নিরাধার, জগতের মূলাধার, 
" সষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ধাতা। 

অনাদি অনস্ত-জ্ঞান, ঈশ সর্ব-শক্তিমান, 
শিবরূপী জীব-শিব-দাতা ॥ 

শশী, সুর্য7, নক্ষত্র, আকাশ, চরাচর, 
বিন্দু মাত্র নহে তব জ্ঞানে অগ্গোচর 4 

সৎ-স্বরূর্প সনাতন, নিরাময়  নিরঞ্ন, 
সত্ব রজভ্তমেো। গুণাতীত ! * 

দেশে কালে সীমা শুন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য, 
পুর্ণ-ব্রন্মা তৰ নিয়মিত! 

এ বিশ্বে তোমার খেল। হয় সমুদয় 

নিলেপ অস্দ্য রূপে তুমি সর্বময় ॥ 

জ্ৰানে থরিবারে নারে, বাঁকা কি বর্ণিতে পারে, 
মানবের » মনে কত বল? 

বেদে তৃষি বেদ্য নও, কারণ-স্বরূপ হও, 
নাহি তব উপমার স্থল ॥ 

কে শিখাবে তব ধ্যান বাব কার কাছে? * 

এ জগতে হেন গুক কে কোথায় আছে ?. 
কৃ 



প্রবন্ধ-কুমুমাবলী | 

জান্ত্বি বশে' জীবগণে” কপ্পন। করিয়া মনে, 

«*. € চাক মুর্তি করি বিনির্শিত। 
-স্ফুল জল উপহারে, পুজাদি অর্পয়ে তারে, : 

মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র-নিয়োজিত ॥ 

ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি তব ইচ্ছায় বিয়োগ, 
তুমি কি হে অভিলষ পার্থিব সম্ভোগ ? 

অন্ধ হয়ে কেহ.নরে, মনে অনুমান করে, 

তুমি ঈশ নর-রূপ-থারী | 

লোকের নিস্তার হেতু, সংসার-সাগরে সেতু, 

হরপাপ দিয়া নদ-বারি ॥ 

ঘোর কলুষিত হেরি মনুজ-হাদয়, 
তুম্িকিহে অবতীর্ণ হইয়! সদয় ? 

এই রূপে জীব যত, ভাবে অন্য ভাব কত, 

অশক্ত হইয়। ব্রন্ধা-ভাবে | 

লোকালয় ত্যজি কেহ, কাননে মানিয়। গেছ, 

নাশে দেহ যোগের প্রভাবে ॥ 

জল স্থল শুন্যে যদি তুমি সর্ব্য ঠাই, 
ত্যজি নিকেতনে তবে বনেকেন যাই ? 

তর্কের লহুরী ধরি, তোমা লাভ বাঞ্! করি; 
সার হয় কেবল সংশয়। 

তর্কের কি আছে শক্তি, লভিতে অনস্ত-শক্তি, 

ক্ষুদ্র মনঃ যাহার নিলয়? 

াআ। ত্যজি যথ। যাই সর্বত্র নৈরাশ, 
কেবল আত্মায় তব কিঞ্চিত আভাস ॥ 



প্রবন্ধ-কুহুমাবলী | 

থন্য সেই নরোত্বম* যার জ্ঞান অতিক্রম, 

_. কোন ক্রমে করে নাআত্মায়। 4 

হয়ে আত্ম-যোগে যোগী, প্রেমের সম্ভোগ ভোগ্গি, 
সেই মাত্র জীবন বনটায়॥ 

বঞ্জের ভীষণ নাদে হৃদয় অটল, 
প্রেমিকের জাখে সদ প্রেমে ছল ছল ॥ 

নিশির শিশিরে তার) বহে প্রেম-অশ্রুথার, 

*. সুর্ধয সহ প্রেম দীপ্তিমান | 
কুজিলে বিহুঙ্গকুল, হৃাদয়-সাগর-কুল, 

উচ্ছলয় প্রেমের তুফান | 
উষা সহ ভূষা-ময় প্রেমের শরীর, 
অন্ধকার সহ গত অজ্ঞান-তাঁমির | * 

তোমারে উদ্দেশ্য করি, বাহেন জীঁবন-তরি, 
জ্ঞান-দেবে বরি কর্ণধার! , " 

পাপীর ভয়ের স্থান, নাহি যার পরিমাণ, 

সে ভব-সাগরে পান পার ॥ 

উপনীণ্ত হন গিয় সেই দিব্য লোকে, 

সদা"যথা ভান্বিত প্রেমের আলোকে ॥ 
আমি নিজে ক্ষুত্র-মতি, সহজে অজ্ঞান অতি, 

' রতি-হীন ওহে বিশ্ব-পতি ! 

পতিত-পাবন হ্বায়! পতিত বিষম দায়, 
গতি দেহ অগতির গতি! 

কুর্য্য-রূপে উদ্দি দেব যানল-গ্রুগনে,, 

ফুটাও তক্তির পা জ্ঞানের জীবনে ॥ 



বন্ধ-ুনুমাবলী । 
ভূত-ময় ঘর দ্বার, , ভ্ভুতাঁগত পরিবার, 

॥' ভূতের বেগার খেটে মরি। 
ভুত, বর্তমান, ভাবী, ভূতের ভাবন। ভাবি, 

ভূঁত-মঙ্ষে সদা কাঁল হুরি ॥ 
এক ভূতে রক্ষা নাই এত ভু'ভ-মেলা, 

বিষম প্রপঞ্চ পঞ্চ-তূতে করে খেল! 

সংসারে স্বপক্ষ যারা, বিপক্ষ হয়েছে তারা, 
ক্ষীণ হেরি প্রকাশে বিক্রম | 

নাই মম বল মুলে, পাই তয় অরি-কুলে, 
তাই ডাকি ওহে শক্র-দম | 

ছুর্বলের বল মম হর ভব-ভয়! 
নিজ বল' দিয়া কর শক্র-্বল ক্ষয় ॥ 

ভোগে ভোঁগিলাম কত, অধর্ট্মের ভোগ যত, 
অবিরত জর্জরিত প্রাণ। 

আর নাই সে বাসনা, এ দীনে কৰণা-কণা, 
কৰুণা-নিদান, কর দান! 

না চাই জীবন দীষ, নাহি আকিঞ্চন 
পার্থিব শৌরব সব খন “পরিজন ॥ 

'জড়িত সংসার-জালে, গ্রাসিতে আনিলে কালে, 
যেন ভারে নাহি হয় ভয়। 

বিষয়ের কলরবে, বেন নাহি পরাভবে, 
ক্ষুদ্রতম আমার হবদয়। 

ঘষে পদ প্রসাদে মর অমরতা পায়, 
জীবনে মরখে যেন মজি সেই পায়! 
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কবিতণ স্রুন্দরী 

কবিতা সুন্দরি, নমস্কার করি, 

তোমার চরণ-তলে ! 

অদেহে জনম, তাই অনুপম. 
রূপসী তোমায় বলে ॥ 

রাগ-অস্থি-ময়। তব তনু হয়, 
০ ভাব-ত্বকে আবরিত ! 

রসে ঢল ঢল, বদন-কমল, 

গুণ-হাস্য-প্রকটিত ॥ 

তোমার যে বেশ, বর্ণিতে অশেষ, 

শেষ বিশেষিতে নারে ॥ 

সেই জন জীনে, কূপা-আুধাদানে, 

অমর করেছ যারে ॥ 

যত ছন্দোরন্দে, চরণারবিন্দেত 
সাজে কি মোহন সাজে ! 

সব অলঙ্কার) বরাঙ্গে ভোমার, 

** আলঙ্কার হয়ে রাজে ॥ 

রাঁজেন্দ্রাণী-গলে, কিবা ছার জ্বলে 
মণি মুকুতার পাতি £ 

ও দেহে 'যেমন, হয় সুশোভন, 

মোহুন রূপগক-ভাঁতি ! 

না পখই উপমা, যবে মালোপমা, 

মালা-রূপে হৃদে খর ! 
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হুই ত্রাস্তি-মান, 'যদ্দি ভ্রান্তি-মান 

" অলঙ্কার অঙ্গে পর ॥ 

সকলি বিচিত্র, ও দেহে সুচিত্র, 

করে চিত্র-অলঙ্কারে | 

শোভার নিলয়, অন্ু-প্রাসচয়ঃ 

সুসজ্জা! করে তোমারে ॥ 

যবে যৃছুত্বরে, ও অথরে সরে, 

ককণা-পুরিত বাণী | 
কি আছে জগতে, তার তুল্য হতে ? 

কাদাও সকল প্রাণী ॥ 

যবে ঘোর রবে, প্রকৃত গেধরবে, 

«* "উৎসাহিত কর নরে। 

ভীৰকরে। হৃদয়, উঠে সে সময়, 

র বীণ1-তার যথা করে ॥ 

যখন গভ্ভীরে, গীও ধীরে ধীরে, 
বিভুর মহিমা গান। 

পুণ্যবান সবে, ভাসে প্রেমার্ণবে, 
চমকে পাপীর প্রা ॥ 

তোমারে সকলে, কবি-লুতা বলে, 

কিন্তু আমি বলি আর। 

বিধির নন্দিনী, ভ্রিদ্দিব বাদিনী, 

ভপস্যার ফল স'র। 

করি ক্ট-ভোগ, ধরি চিন্তা-যোগ, 
কবি উদাসীন-ভাবে | 



প্রবন্ধ-কুমুমাবলী | 

ত্যজিয়! সংসখর* মজি অনিবার। 

তোযষার চরণ ভাবে ॥ 

অগ্রে মৃছুহাসি, দেখ! দেন আসি, 

তব শক্তি সেকপ্পনৰ | 

দেন দিব্য আখি, আর থাকে নাকি, 

মনের বৃথা জণ্পনা ? 

বীত পাপচয়, সুকৃতি উদয়, 
*  উপনীতা হও শেষে । 

বরদান -ছলে, হৃদয়-কমলে; 

অভয়! বরদা-বেশে ॥ 

বহু পুণ্য-ফলে, ও তপস্যা ফলে, 

তাই মা ভাবিয়1 ক্ষীণ! 
নাই ভক্তি-যোগ, পাই কষউ-তভোৌগ, 

সহজে সাধন-হীন ॥ 
ভরসা কেবল, মানস অবল, 

দীনতা প্রবল আছে। 

তুমি, দয়াশীলে, বিযুখী হুইলে, 
" কলীশ্ক ঘটিবে পাছে! 
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কাল। 

রর (১) 

অনস্ত শকতি তব অপার মহিমা, 

সারে তোমার দেব « কাল” অভিধান ! 

ক্ষুদ্রতম নর কিবা! দিবে তব সীমা ? 

ভার্বলে পরাস্ত হয় অমরের জ্ঞান! 

(২) 

তোমাতে করিয়। জব জনম-গ্র হণ, 

দণ্ড, পল, বর্ধাদিতে বিভাশি তোমারে, 
সুখে দুঃখে ভোমাতেই করি বিচরণ, 

তোমাত্তেই লীন হয় ত্যজিয়। সংসারে | 

ৰ (৩) [ও 

উন্নত-শিখর গিরি, অতল সাগর, 

অনধখনি-_মণি যথা জ্বলে অবিরত-_ 

স্যর আতপ-শুন্য কুঞ্জ মনোহর, 

সর্বস্থলে তব হস্ত হয় অব্যাহত [ 

(৪) 

রাশি-চত্র,_যেই পথে ভা্ষরের গতি-_ 
বোধাতীত শ্ুন্যে যথা ভ্রমে গ্রহগণ, 

কিবা! প্রদক্ষিণ যথা] করে রাকা-পতি। 

সর্বত্র ভেধমণর, দেব, সমান শাসন! 
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€&) 
তুমিই- কুস্গমীবলী' ( বিপিনের শোতা )খ 

ফুটাও-_-বসম্ত-রূপে প্রবেশি কাননে, 
প্রেমীর প্রধান মধুকর-মন্তকোলোভা, 

সৌন্দর্য মাধুর্য যার ধরে না নয়নে ;_ 
ঙ 

বহ্িতে সৌরভ ও ব্যাপিয়া, 
আনিয়৷ নিযুক্ত কর সুমন্দ বাতাসে ; 

তুমিই বিনাশ্ন তারে নিদাঘ হইয়া, 
কোথা রূপ, পরিমল তোমার হুভাশে ! 

(৭) 
আশার ভরিতে তুলি দিয়া প্রলোভন; 

তুমিই বান্ধহু জীবে মমতাইশৃষ্বান্তে, 
স্বপ্ন-বৎ কিছু মুখ করি "বিতরণ, 

ডুবাও শোকের, হায়, তল-শুন্য জলে !, 

(৮) | 
কিবা রাজা, চক্রবর্ভাঃ যাহার আখ্যান, 

দোর্দাও, প্রভাপে যার কাপে বলুন্ধরা, 

বীরত্বে *ঘ্বিতীঘ নাই লভিতে সম্মান, 

ধরাখান যার চক্ষে ক্ষুদ্র যথা শরা ১ 
(6৯) | 

কিবা "দীন হীন, _-অন্ধ যুগলনয়ন, 
ললিত গাত্রের মাংস পলিত চিকুর, 

প্রতিবেশী-দ্বারে বসি করে উচ্চারণু, 
* দ্বীনে দয়। কর পিতঃ হৈওন। নিষ্ঠর ৫ 

খ 



পরবন্ধ-কুস্থুম।বলী | 

(১%) 

কিবা" বিদ্যাবস্ত,-_কবি-কুল-শিরোমণি, 
বিদ্যাবলে সমগ্র ভূবন কর-তল, 

অসম অক্ষয়া কীর্তি ব্যাপিল অবনী, 
বাণী-বর-পুত্র ঘোষে মানব সকল ;-- 

(১১) 

কিবা মুঢ়, হম্ব-দীর্ঘ জ্ঞান মাত্র নাই, 

দেখিলে লোকের ছয় ঘ্বণার সঞ্চার, 

তোমার নিকটে কারে। থাকেল বড়াই, 

সমভাবে নমে রাজ-চরণে তোমার ! 
(১২) 

তুমি না বরিয়াছিলে “আলেক্জওারে ” 
ভুবন-বিজয়-কর « গ্রীস ৮ সিংহাসনে, 

অক্ষয় বীরত্ব যেই লভিল সংসারে, 

যর নামে শত্র-দল হত-বল রণে? 

(১৩) 

দুর্জয় «“সীজর” যার বিভ্রম অটল, 
করেছিল “রোমে ৮.যেই একৈব প্রধান, 

কোথা আজি সেই সব বরি মহাবল 2 

কালির অক্ষরে মাত্র রয়েছে নিশান ! 

(১৪) . 

আনিলে হেরঙ্গ ভূমে « বোনাপা্ী বীরে, 
দেখাইল কত মত কাঁর অভিনয়; 

বলেছিল সেই বীর জলদ-গভভীরে; 

*£অসস্তব' শব্দ ফরামীর শব নয় ”! 
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(১৫) 
তারি ভ্রাতৃ-পুত্র বীর অভ্ভুত খীঁমান্, , 

সাক্ষ্য দেয় কীর্তি যার নানা জন-পদে, * 
সর্ধ-লোক-শ্রে্ঠ বলি যাহার সম্মান, 

তার শিরঃ কেন আজি “প্রুশীয়ার” পদে? 

(১৬) 
কোথায় ভরত রাজ হুম্স্ত-তনয় ? 

ভাঁরভাখ্যা যার হতে খ্যাত চরাচরে, 

বিদ্যা বুদ্ধি কবিতার অতুল নিলয়, * 

রেখেছিল নাম কি হে বিদেশীর তরে? 
(১৭) 

ধর্্ম-পুর যুষিির ধর্ম মুর্তিমান, 
পঞ্চ ভাই অদ্বিতীয় এক এক, জন, 

সর্ধথ ধর্মের যারা রাখিল সম্মান, 

তারাও হলো না ভব স্মেহের ভাজন? 
(১৮) ্ 

ওই যে « ইৎল ও” ভাসে জলের উপরে, 

পৃথিবীর মধ্যে এবে উন্নত প্রদেশ, 
ভারতের অধিপত্য ন্যস্ত যার করে, 

শস্ভীর ভাবেতে অন্যে দেয় উপদেশ $-- 
(১৯) | 

তব অনুগ্রহে, কাল, তার পুভ্রগণ ! 
অন্য লোকেদের প্রতি গৌরবে না চান; 

জানি হে জানি হে কাল পুর্ব বিবরণ! 
ওরা না একদা ছিল *অসভ্য-প্রধান ? 
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(২০) 
তারভীর বর-পুভ্ত কবীন্্র-প্রধানঃ . 

কাব্য-সুখা পানে যার জগ্গভ মোহিত, 

নিদয়শরীর কাল, পাবাণ*সমান ! 

তীক্ষু দত্তে তারে ভুমি করেছ চর্ব্বিত ! 

(২১) 

কবি-পিতা বাল্মীকি, শ্রীহ্র্ষঃ ভবভূতি, 
প্লেটো, মীল্টন, পোপ, নিউটন আদি, 

“তোমার জঠরানলে দ্িয়াছ 'আন্তি, 

বড় সুখে তুমি, কাল, বড় প্রতিবাদী ! 

(২২) 

বুঝেছি বুঝেছি, কাল; করি নমস্কার ! 

তব রঙ্গ-ভূমি দেব! এ সৎনার হয়, 

জীব-কুল আসে যার যবে হয় বার, 

চলে যায় সাঙ্গ করি নিজ অভিনয় ! 

স্বভাব! 
কী 5 

ইচ্ছামাত্রে ইচ্ছায় অনাদি ঈশ্বর 

সৃজিলেন বিশ্বে করি সর্বাঙ্গ-সুন্দর ; 

উপরে জ্যোভিক্ষ-পূর্ণ সুনীল গগন, 

নিষ্ষে ভুমি, জল, গিরি; বন, উপবন। 

'ঘে দ্বিকে যখন চাও মনোজ্ঞ সকল; 

ভাবে যুদ্ধ "ভাবুকের নয়ন মুল ।- 
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তুঙ্গ-শৃঙ্গ গিরি; (দহ নীহারে আবৃত, 

জুন্মধর কন্দর কত, ' সদা সুশোতিত, 

কুন্ুমিত, বিটপী-মালায় ঃ 

বর্করে নির্ঝর-বারি, পরঃ$ভব পায় 

রজতের কান্তি যাহে-যার দরশনে 

ঝরে প্রেম-উৎস-নীর সাধকের মনে ! 

কোথা সমতল কোথা] বন্ধুর প্রদেশ | 

রপ্জিত উপল-দেহ ; নিবারে দিনেশ- 

প্রথর-কিরণ-মালা নিবিড় পল্পৰ 

রক্ষের উপর হতে”_হয় অনুভব, 

বিরাম লভেন আসি অমর সকলে, 

থরেছে পাদপকুল ছত্র পশ্-ছলে! 

তড়িতৃ-লোচনা মৃগী, লোগন-ভঙ্গিম! 

করি তোষে মৃগবরে, প্রেমের গ্রিমা 

বাড়াইছে, আশে পাশে শাবক সকল 

লক্ষে লক্ষে বেড়ীইছে হুইয়। চঞ্চল । 

অন্ভুত প্রপাতে কোথা নির্বর-সলিল, 

ভীষন টির্ঘোবে করে সুদূর ফেনিল ; 

তারাকার জল-বিন্দু ছুটে অবিরাম, 

উরে পৃথিবী যেন মুকুতার দাম! 

মগ কুঞ্জবন কত শোভার নিদান ! 

লতভায় রচিত গৃহ ॥ মৃদছ্র-বহুমান 

গন্ধ-বহ, বৃক্ষকুল নবীন ,পল্পব্_ 
আধ আধ মিষ্ট বাক্যে“ষেমন শৈশবে 



১৪, প্রবন্ধ-কুস্থমাবলী । 

কাপে ওষ্ঠ,_-দোলাইছে; শ্যামল শাদ্বল 

শোভিত করেছে চাক কাননের তল ; 

কিবা ছার রাজ-শব্যা তাহার তুলনে 2 

দৃষিমাত্র * দর্শকের ভুলায় নয়নে 
নয়ন -রঞ্জন ফুলাবলী; গুণ গুণ 
রবেতে দ্বিরেফ গায় প্রকতির গুণ; 

মানব-ছুর্লভ মধু পানে অঙ্গফুলে, 
মনের আনন্দে ভ্রমে এফুলে ও ফুলে ॥ 
শাখারপা বাহুতে সংযুক্ত তৰুগণ। 

প্রেম ভরে পরস্পরে দেয় আলিঙ্গন ! 

শাখী পরে পাখী করে মধুর কাকলী, 
জুড়ার় ভাপিত প্রাণ, মুদ্ধা বনস্থলী 

সেস্বরে; কি ছার বীণে ! তোমার স্বননে 

কর বিগলিত-চিত্র সামাজিকগণে ? 
ফল-ভরে নমিত পাঁদপ-বর-শির, 

বিনয়-বিনমু যথা! মহভ্. স্থবির | 

হিৎসানলে দগ্ধ হেরি মনুজ-সমাজে, 

পশেছেন শাস্তি দেবী উ।বন মাঝে 
সুখ সহ! আরক্ত বসন অঙ্গে পরা 

তপন-জ্ঞাপনী উষা বুস্মিত - অধর] 

ধীরে ধীরে দিলে দেখা পূর্ব অনম্বরে, 
নিদ্রাতজি . দ্বিজকুল, মনোহর স্বরে 

(স্তাবক. রাঁজ্জীর যথ। সুরচিত দ্বারে ) 

প্রকৃতির ভ্তব গায়, যেন অশ্রুথধারে, 



প্রবন্ধ-কুনুমাঁবলী | ১ 

আর্দে মহী বনংস্থলী সে বন্দন গানে | 
উছলে অৰুণ-ছট1 অমল বিতানে & 
সোণার নিকুঞ্জ যেন নব রবি-করে, 

মন্দানিলে কাপি কাপি ঝকএমক. করে ! 
তক্ষ্য অন্বেষণে সব ত্যজিয়৷ কুলায় 

ধায় দ্বিজ-কুল যবে, নয়ন ভুলায় 

আন্দোলিয়া পক্ষ-পুট রবির কিরণে, 
ছুলৈ যেন চক্দ্রাতপ বিবিধ বরণে । 

বাঁকে ঝাঁকে মধু-মক্ষি ত্যজে মধু-ক্রমে, 
« ভে ভৌ+ রবে বিমোহিয়। মাতে পরিশ্রাণ 
ছোট ছোট পাধী সব শাখীবর-তলে, 
বালকের মত ক্রীড়া করে কুঁভূইল্ছে। 

ভাঙন্গুর কিরণ-মালা হয়' তপ্ততর 

' ক্রমে, যত মনোরম পক্ষী জল-চত্র 
সম্ভরণ দেয় সুখে দর্পণ -প্রতিম 

সরসীর স্বচ্ছ নীরে; আনন্দ অসীম 
মধুকরে (যথা যবে করে দরশন,__ 

ক্প'তৰক ৯ ন্পজায়। করে বিতরণ 

অমুূল রতন-বৃন্দ”_-ভিক্ষুকের কুল, - 

ভুলি বর্তমান ছুঃখে আহলাদে আকুল ) 
হেরি ভান্ু-প্রণয়িনী (কুনুম-ঈশ্বরী ) 
বিতরেন মধু-সুধা ॥ আহ্লাদে, আ মরি ! 

ধরে না সরলা হাদি অমল ,বদনে» 

আমোদে বিহ্বলা বুঝি কাস্তের মিলনে ! 



১৬: প্রবন্ধ-কুনুমাঁবলী। 

আরো নান! জল-ফুল ফুটে চারি পাশে, 
রাণীর আনন্দে যেন সখীকুল হাসে 
অথবা তারকা মালা মনোজ্ঞ অন্বরে, 

যবে সে পূর্ণিমা নিজ পূর্ণ রূপ ধরে । 
বাড়ে স্বভাবের শোভা, যবে দুর হতে 

মুদ্বল গমনে- ক্রি পশ্চিম পর্বতে 

দিননাথে-দেখা দেন সন্ধ্যাদেবী--পরা 

সীমস্তে সিন্ডুর-বিন্দু চাক, নীলাঘ্বরা৮_- 

সঙ্গে লয়ে সহচর সুমন্দ বাডাসে ; 
দিগঙ্গনা নমে পদে পশ্চিম আকাশে । 

দিবাকর করজালে হয়ে দগ্ধকায় 

জীনকুল, সহজেই শীতলত। চায় 

ব্যগ্রমনেঃ অমনি সে আশা সফলিত, 

না থাকে আনন্দে ওর, সবে আহ্লাদিত ! 

কলরবে দিগস্ত পুরিয়৷ পক্ষিগ্রণ, 

আপন আবাস ভৰক করে অন্বেষণ । 

বিষয়ের কোলাহল স্তিমিত, বিহারে 
ব্যস্তমন! জীবগণ ; নিঃশব্দ এর্চারে 
সমাগত অন্ধকার, হীরক-উজ্জ্বল 

সমুদ্দিত সুশোভিত নক্ষত্র সকল, 

কৃষ্ণ চত্দ্রাতপ যথা খচিত রতনে ॥ 

 সধুদিত ইন্দু সুখা-বিন্দু প্রতিক্ষণ 

ক্ষরিছে, বিগত-তৃষ হয়ে চক্রবাক 

ডাকিছে, মিশিছে তাহে আরো কত ডাক! 
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পিউ” পিউ* “পিউ' রবে পাপেয়া স্বকল। 
পুরিল পুরিল নীল অন্বরের তল! * 
কলকণ্ঠ-কণ্ঠম্বরে উৎকিত করে 

প্রাণ গায় কত স্ষুত্র বিহঙ্গী”নিকরে |. 
“বি” পর্ব" স্বরে শব্দ করে “ঝি ঝি" পৌকা নাম, 
কি অদ্ভূত রব তার জিনে সপ্তগ্রাম ! 
কে শিখায়ে দ্রিল তান বন-বিহঙ্গীরে ? 

কেঁদিল এমন তেজ কীটের শরীরে ; 
কে রচিল উপবনে গুহ মনোরম ? 

নব দুর্বাদলে দিল রূপ অনুপম? 
বালুকা-কণায় যার মহিমা অপার, 
এরা সব তারি সত্ত। করিছে প্রচার !* 

নরসীর বাড়ে শোভা হলে সমুদ্দিত 
শশাহকঃ কহ্লার কুমুদিনী প্রফুলিত 

হুইয়৷ কৌতুক করে কৌমুদীর সহ; 
কাপায় বিমল নীর ধীরে মন্দবহু 
সমীরণঃ তার সহ হুরিয়া নয়ন, 

দুলিছে সুনীষ্ন নভঃ তার অগণন, 

ভুবন-শোভন শশী, (নুধার আধার ) 
ভাবিনীর হৃদে,যথ। ভাবের সঞ্চার | 
নিশি দিনে জগতের যেই দিকে চাই, 
প্রেমেতে মোহিত হই সংসারে না চাই ! 

গভীর জলধি অতি ভীষণ প্রত্খপে 

গর্ভে, যবে নভস্বান আসি বীর-দাপে , 
0] 



্রবস্ধ-কুসুমাঁবলী | 

দেয় দেখা, উপাড়িয়া দীর্ঘ ভকবরে_ 
(পান্থের আশ্রয়-স্থান, যারে প্রেমাদরে 
বরণ করিয়াছিল ব্রততী বুম্দরী,-- 

সতীর প্রেমের ভাব চমৎকার মরি ! 

মৃতপতি তবু ভারে ত্যাগ না করিবে, 

গল দেশে বেড়ি নিজ জীবন ত্যজিবে!)-- 

ধুলায় আচ্ছন্তর করি ভানুমান্, 
নিরস্তর মহাবলে করি “শ্বান্ঃ “বান, ;-- 

ভ্রেতঙ্গে উত্তক্গতম তরঙ্গ প্রহারে, 

সম্্রীসিত বিচলিত করে বন্পুধারে ; 

কদর যথা রোদ্ররসে মাতিয়া, উদ্ধত 
করিতে গ্রীলয়, হত-বুদ্ধি জীব যত। 
রাশি রাশি উঠে ফেণ! তরঙ্গের মুখে, 
বেলায় উল্লজ্ঘি পড়ে ধরণীর বুকে। 

আরে রে নাস্তিক চক্ষুঃ! কর দরশন 

লঘু দেহে কত বল! তবুও কি নন 

গ্রত্ক্ষ ও চক্ষে সেই কারণ-ম্বরূপ ১ 
না জানি ও বিশ্বাস কিরপাঅপরূপ 

পুনঃ কিবা নব ভাব ধরিয়াছ তুমি 
জলধি ! গর্জনে আর কাঁপেনাক ভূমি ; 
ভীষণ তরঙ্গ তিরোহিত) শান্ত ভাবে 

বহিছ ; মানবকুল বিজ্ঞান প্রভাবে 

' তোমার হৃদয় বাহি গিয়। নান! দেশ, 

সাধিতেছে' সংসারের সমৃদ্ধি অশেষ । 
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শিরি-সুতা নদী 'তব প্রেম আকিঞ্চনে”_ 
অবহেলি অবরোধে, হুর্থম কাননে 

তুচ্ছ করি, অতিক্রেমি নাঁনা জন-পদে*_ 

আনন্দে অধীরা হয়ে পড়ে তব পদে । 

নূচিত্র, সিকতাময় সুন্দর পুলিন 

তোমার, কোথা সে চিত্র-কর সুপ্রবীণ £-- 

দয়! করি জলনিধি দাও উপদেশ, 
অধীর আমার মন বাইতে সে দেশ! 

জগতের চক্ষুঃ ভূমি ওহে দিনকর ! 

কোথাও কিছুই নাই তব অগোচর ; 

প্রদীগ্ত তোমার তেজে হন নিশাপতি, 

আমি ভাবি অনির্দেশ্য তোমার শকচিত, 

দীন ভাবে উপদেশ মানি, দেব, আমি ! 

কোন্ রূপে কোথা সেই অখিলের স্বামট, 
বার তেজে তেজোময় তব অভিধান, 

কোথা সেই আদি-জ্যোতিঃ ককণ।-নিদান ? 

করুণ। | 

০ কী 

দিবসের শ্রমে) নিশা সমাগমে, 

সমীরে শীতল কায। 

ব্যাহ্বেন্ত্বি় যত, স্বকার্যয-বির্ত, 

অচেতন সুনিদ্রায় ॥ 



খে প্রবন্ধ-কু্থমাবলী | 

স্বপন আবেশে, এসুয়য্য প্রদেশে, 

'হইলাম উপনীত | 
যথ। সব নরে, আনন্দে বিহরে, 

দ্বেষভাব তিরোহছিত ॥ 

সহ্হোদর-ভাবে, পরম্পরে ভাবে, 

সুখের অভাৰ নাই! 

যথায় স্বভাব, ধরি নানা ভাব; 

আলো করে সব ঠাই ॥ 
বিরামের ভরে, দিব্য সরোবরে, 

সম্মুখে দর্শন করি | 
গিয়া ধীরে ধীরে, তার রম্য তীরে, 

 ধসিল্ু পাষাণ পরি ॥ 

যদ্ধল গমনে, মলয় পবনে, 
সুষম কুসুমাবলী 

হতে পরিমল, হরে অবিরল, 
বিহরে কতই অলী ॥ 

যত জল-চরে, মনোহর চরে, 
চরে সহচরী সর্ধেণ 

ভাসি কুতৃহলে, আসি মীন দলে, 
শৈবালদলে অশনে ॥ 

মন্দ মন্দ হাসি, উপনীতা আসি, 

যামিনী কামিনী .ধনী | 
নায়কের পাশে, যাইতে উল্লাসে, 

বিলাসে ধথা রমণী | 
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অকল্মীৎ একি !, অদুরেতে দেখি, 

পূর্বের আকাশ-তলে"। 
লোহিত. বরণ, ভান্বুর কিরণ, 

যেমন উদয়াচলে ॥ 
ভাবিলাম মনে), নিশ।! আগমনে, 

ভাক্কর কেনই হবে? 

ওই কলরব, « হই হই সব, 

আগুন বুঝি বা তবে |! 

উদ্বিগ্ন অস্তরে, জ্রত পদ ভরে, 
চলিলাম তথা হুতে। 

অনল নিশ্চিত, হইল প্রতীত, 

নাযাইতে অর্ধপঞথে ॥ , 

« দপ্্১ « দপৃ? করি, সর্বনাশ-করী, 

অনলের শিখা জলে । 
নহে নিবারিত, হইছে বর্ধিত, 

আগুন দ্বিগুণ বলে॥ 

“ধু ঠ ধু? শব্দময়, সুধু তাহা নয়, 

*. *ব্বম্বমূ” ফাঁটে বাশ! 
উল্ক! ভীম বম্পে, ধায় লক্ষে লক্ষে; 

« সে! সো সো! + করে বাভাস॥ 

হইছে বিক্ষিপ্ত, স্ফ,লিঙ্গ প্রদীপ্ত, 
নথড় মুড়ে? পড়ে ঘর । 

মহ1 কোলাহল, বিশ্রুত কেবল, 

“জল; ' জল ”ণিরস্তর |. 
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 দোঁড়ি উর্ধর্থাসে,,জনতার পাশে 
// ভেদ মাঝে প্রবেশিলু | 

লোকের কাতার, মধ্যদেশে তার, 

আহ ! আহা ! কি দেখিলগু !. 

এক মনস্থিনী, মানস মোহিনী, 

রমণী-কুলের মণি ৷ 

শ্লথ কেশ-পাশ, আলোলিত বা, 

ঘন শ্বাস ফেলে ধনী ॥ 

অপরূপ রূপ, নাহিক স্বরূপ, 

জুধাৎশু-লাবণযযয়ী । 

স্বীয় সেঁরভে, বামার গৌরবে, 
। করৈছে ভুবন-জয়ী ॥ 
গোলাবের দল, জিনিয়া! কোমল, 

অমল সে তন্নুখানি | 

বক্রতা-অভাব, মরল স্বভাব, 

সরল যুগল পাণি॥ 
হেরিলে চরণ, কার না শরণ; 

লইতে মনন হয়? . 
এসেছেন ইনি, ত্রিদিব-বাদিনী, 

বুঝি ব। দিতে অভয় ! 

ছুনয়নে জল, ঝরে অবিরল, 
অন্তরে বিষম ব্যথা ! 

নিদ্দি পিকবরে, অধীর অথরে, 
সরে সুধা"মাথা কথা-- 
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আহা মরে“যাই, পুড়ে হলো ছাই, 
অভাগার যাহা ছিল! 

করি প্রণণ-পণ, অর্জিল যে ধন, 
অনল আন্ুতি নিল! 

আহ বাছা সবে ! হাহাকার রবে, 

পতিত ধরণী-তলে। 

শোকে অচেতন, করিয়া যতন, 

নিবাইবে কে অনলে ১ 

এত পরিবার, পাবে না আহার, 

তৰ-মুলে পড়ে রবে! 

নুতন সংসার, পুনঃ কি আবার, 

অভাগার ভাগে; হবেন? রি 

বামার বচন, যে করে শ্রবণ। 

মে জন মাভিয়া উঠে । 

করিতে নির্বাণ, অগ্মি দীপ্তিমান্, 
ত্যজি প্রাণ-ভয় ছুটে ॥ 

হেরি সবিল্ময়,। আমার হাদয়, 

* রোমাঞ্চ শরীরময় | 
জানিতে অস্তর, হলো ব্যগ্রতর, 

সে নারীর পরিচয় ॥ 

সহস। সুন্দর, দিব্য বিদ্যাধর, 

ললাঁট ভোর্দিয়া মম, 

বলিলেন ধীরে,__“এই রমণীরে, 
চিন না কি প্রিয়তম ? 
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অস্তরীক্ষে রন, ভাবিভূতা হুন, 

আসি এই মর্ত্য-ধামে 3 
যবে কারে হয়, ছুঃখের উদয়, 

বিন্দিত « কৰকণা” নামে ॥ 

হেরি অকল্মাৎ, হয় ভম্মসাৎ, 

গৃহীর সম্বল মুলে । 

না পারি থাকিতে, এলেন রাখিতে, 
প্রবর্তিয়৷ নরকুলে ॥ 

ধন্য সেই জন, যেজন জীবন, 

বামার চরণ-তলে, 

সঁপে বিনামূলে, স্বার্থে যায় ভুলে; 
, “দমে সে কালেরে বলে॥” 

কীার্পিল শরীর, পুকষ স্থবির, 
হইলেন অস্তর্থিত। 

মেলিনু নয়ন, ভাঙ্গিল স্বপন, 

হইলাম জাগরিত ! 

কবি-কুল-রত্বু মাইকেল মধুসুদন দত্ত । 

কে আজি বাজায় বেগু মনোহর স্বনে 
ভারত-বিপিনে ? 'কোন্ পুণ্যবান স্বীয় 
তপোবলে জাগ।ইল ভারতীরে,_-আহ] ! 

নিদ্রিত। ছিলেন ন্ঘদি বহু দিন হতে ?. 
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কোন্ মালাকর, মরি !*স্বভাব-কাননে 

তুলিছে ভাবের ফুল, কপ্পনা-সুতীয় 

গাঁথি মালা-_গন্ধে যার কাড়ি লয় প্রাণ-- 
দোলাইছে হাসি হাসি বঙ্গের গলায় £ 

হায় রে বঙ্গের দশা! বারেক চিন্তনে 

পাষাণ-হাদয় জ্বরে ;- পরের চরণ- 

দলিত, সম্তৃপ্ত অতি পর-অন্ুগ্রছে 

তাহার সন্তানবৃন্দ”_-বল-শুন্য-দেহ, 
ডুবেছে পোকষ ভীতি-সাগুরের জলে ! 
কোন্ বীরবর আজি, সে ভীৰকর দল 

হইতে, সমর-শিঙ্গা ধরি ঘোরনাদে, 

চমকি বিপক্ষ-হিয়া, মেঘনাদ-রূর্পাঁ 

করিল গম্ভীর শব্দ, অবজ্ভি ত্বণায় 

চোরের স্বভাব-ধারী সুমিত্রা-নন্দনে ? *' 
কোন বাজী-কর ওই, কাব্য-ইন্দ্র-জাল 

বিস্তারিয়! বিদ্যা-বলে, করে প্রদর্শন 

(ভীষণ জুলধি অতিক্রমি ) বহুতর 

জন- পদ-শোতা ভ্রাতৃ-মাঁনস-নয়নে)-- 

আবদ্ধ যাদের পদ গৃহের সীমায় ? 

কে আজি পবন্-রূপে আনে উড়াইয়া 

দিব্য-সরোবর-জাত সরোজ সুন্দর 

হতে পরিমলে, যার মাধুর্য বিমল 
আনন্দ-বিমুগ্ধ করে বঙ্গ-বানীগণে 2 

ফিরে কি উদ্দিল কাল-অস্তা্ল হ'তে , 
ঘ 
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বাণী-বর-পুভ্র কালিদাস *কবিকুল- 
রবি? আহা মরি ! যার অতুলিত তেজে, 
প্রফুল্লিতা কবিভা-পন্মিনী মনোরমা 
প্রকৃতি-সরসী*নীরে, ঢল ঢল ঢল 
রসে দেহ, নাশে ক্ষুধা সুধার স্বরূপ 
মধুদানে লোলুপ ভাবুক-দ্বিরেফের ? 

ধন্য হে কবীশ তব জনম ভারতে ! 

কপ্পন1 কামদ1 সখী, 'ত্রদ্িবের দ্বার 

খোলেন তোমার নেত্রে; «কুল ”* কুল + করি 
বহেন মানসে তব স্বর্গ-মন্দাকিনী, 
পবিত্রি ও দেহ$ তব ভ্রমণ কৌতুকে 

দৈব-রণ-রক্ষ*্ভুষে--যাহার স্মরণে 
তৰ-পত্র-ভুল্য কাপে বসুধার হিয়া 
শঙ্কায় ; নশ্বর দেহে তুমি ন্বর্গ-ভোগী ! 
সোঁৎকগ সদাই বঙ্গ তব কাঁব্য-রস- 
ভৃষ্তায়, চাতক যথা জলদ-সকাশে। 

নবীন ভাবেতে পুরি ভোমার মানস, 
সরশ্বতী বরেছেন--নবীনা ভাঙ্গার 
নবীন কবির শ্রেষ্ঠ সিৎহাঁসদ'পরে-_ 
ভোমারে ; আবদ্ধ বঙ্গ রবে তব খণে। 

মধুর সদন মধুকুদন” সুনামে 
ক্ষরিবে অক্ষয় মধু ভারত-হাদয়ে । 

বাজাও বাজাও বীণ। ধর আরবার, 

নীরস বঙ্গের হৃদে বর্ষ সুধাসার ! 
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শুকপক্ষীচ্ছলে পরাধীনের বিলাগ। 
28852 

হে চাক স্বর্ণ-পিঞ্জর-বাসী শকপাধী ! 
ত-শিরে কি ভাবনা! করিছ একাকী ? 

পুর্ধ্বের সে ভাব-শুন্য, মলিন-বদন, 
নিপ্রভ প্রভাত কালে শশাঙ্ক যেমন ! 

সে দিন__যে দিন তৃমি ছিলে বন-চর 

বিহঙ্ঈ,_কতই রঙ্গ নয়ন গোচর 

করেছি তোমার ; ছিলে প্রেমিক প্রধান 

সে কাননে, হতো যবে নিশা অবসান, 

কলরব করি মিশি সহচর দলে, 

নাচিয়। নাচিয়া উড়ে যেতে নভস্তলে ৷, 

বিশ্বের অনন্ত সীমা, যেখানে যখন-- 
ভ্রমিতে হে আমোদেতে-_-হতো! তব মন্ 

বিশুদ্ধ নির্ঝর-নীর পানীয় তোমার 
ছিল তদা, সদ। সুখে করিতে আহার 

তৰর সুপক্ক ফল ! দিন-মণি করে 

দগ্ধ-দেই পান্থৃঃযবে বিরামের তরে, 
আমিত বৃক্ষের মূলে, শাখায় বনিয়া,__ 

নুস্বরে বিগত-ক্ম করি তার হিয়া,_ 

গাইতে; তা সহমিশি নয়নের নীর 

বহিভ, প্রেমেতে মন হইত অধীর | 

নিশা-যুখে, মুখে মুখে কলত্র বান্ধব 

একত্রেঃ করিতে কত সুখ অনুভব ! 
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নিবিড় পল্লব ভেদি চন্দ্দিক! সুন্দরী 
পাশ্রিংতেন তব গ্ঁহে--রূপে আলো করি । 
পুর্ববের সে সুখ কি হে হাদয়ে তোমার 
করিতেছে--উদ্দিত হইয়া-_তিরস্ষার ? 

করিছ কি আশা--সেই নিলয়-কাননে,-_ 
বসিতে হে পুনরায় সুখ-সিৎহাসনে ? 
পড়েছে কি মনে দারা, সুত, পরিবার ? 
তাই দুটী নয়নেতে বহে নীর-ধার ? 

সোণার পিঞ্জরে বাস, সোণার বাচীতে 

রয়েছে পানীয় তব, খাদ্য চারি ভিতে ; 

কিন্ত তাহে সুখ কিছু আছে কি তোমার ? 

কিছু'নাই, ক্ষিছু নাই, বুঝিয়াছি সার ! 
রোধিয়াছে তব পদ দাসত্ব-শৃর্বীল 
সুকঠিন ; স্বর্ণ-কাস্তি, ভ্বলস্ত অনল 
তোমার নয়নে ; দগ্ধ শৌকের হুতাশে ; 
সুখ-ভোগ কবে কার হয় কারাবাসে 2 

সত্য হে এ হেন দশা যদ্যপি তোমার, 

তবেত নিশ্চয় তুমি বান্ধব অ/ঘার | 

আমার হুঃখের কথা ভোমায় বলিব, 
বিহঙ্গ | বিরলে দুই সখায় কাদিব। 

আমারে তোমার মত আবদ্ধ চরণ 

অধীনতভা-নিগড়েতে ; ক্রৌতদাঁস মন 
সাধিতে পরের বাঃ) পর গৃহ সার; 

কোথা দারা কুত বন্ধু, কোথা বা সংসার ! 
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সেবিতে পরের পদ যুদ্ত দুই কর। 
দিবস, যামিনী, খত, অয়ন, বৎসর 
চলিছে নিঃশব্দে, হরি জীবের জীবন- 

ভাঁগার হইতে আয়ু,__তক্কর মেমন 

নিদ্্রিত গ্ৃহীর ধন হরে / প্রস্ফুটিত 

করিয়া বাঁসস্ত কলি; শুন্যে সমুশ্খিত 

করিয়া নৈদাঘ বারি ; জলদের মুখে 
তাসাইয়। বসুন্ধরা; প্রদানি কৌতুকে* 
কবির মানসে; প্রেম আনন্দ বিমল, 
নরক যন্ত্রণা ঘোর, সবল ছুর্বল 

সাধু পাপাতআ্মার হাদে ; নিক্ষেপ করিয়া 

আমার নয়নে ধুলি ৷ পড়ে গড়াইয়া , 
বাসনা-লহরী-_ঠেকি দাসত্ব-বেলায়--. 

হৃদয়-সাঁগরে ঃ ভাগ্য বঞ্চিত আমায় 

করেছে সকল জখে ; নাহি অবসান 

হুঃখের ; করেছি কত পাপ অপ্রমাণ 

পরের ইচ্ছায়, গ্তিবিশ্ব ভয়ঙ্কর 

তা সবার মান্জা- -যুকুরে নিরস্তর 

হেরিতাম যদিও ! ডুবিহ্থু ভব-ঘোরে, 
থিক্ রে অধীন-জন্ম শত ধিক্ তোরে ! 

হয়ত যাইতে হবে দেহ অবসানে, 
চির-অন্ধকার দেশে বিধির বিধানে ! 

অভাগার যা! হু'বার হয়ে গেল তাই ৃ 
দীন-নাথ ! তব পদে এই ভিক্ষা চাই, , 
0 সা রর সপ” ০ পর সপ আ 

* এই স্হলে কৌতুক কর্মকারক ॥ 



প্রবন্ধ-কুসুমাঁবলী | 

যদ্যপি আবার ভবে হঝ় জনমিতে, 

দাসত্ব-শৃঙ্বল যেন না হয় পরিতে ! 
তন 

মেধ । 
সস 

অস্তরীক্ষবাসী,) মানস-মোহুন, 

নবীন নীরদবর 'হে! 

তোমার রূপের, নাহ্বিক তুলনা, 
অমল শ্যামল-তর হে॥ 

গিরীক্দ্র-নন্দিনী, জননী তোমার, 

ৃ প্রিতা তব দিনকর হে। 

বালকের মত, সাজান তোমারে) 

দিয়া আপনার কর হে॥ 
কাল বলি তোম, অবহেলে লোকে, 

আমি বলি মনোহর হে। 

কুরপ কি হয়, যাহার জননী 
জনক অতি সুন্দর [হি ৪ 

মানসে যেরূপ, সম্মোহিনী আশা, 

বরে দিয়। স্বীয় কর হে! 

সেত্রপ চপলা, (রূপের উপমা ) 

বরে তোমা, জল-ধর হে ! 

বাহন তোমার, সদা সদা-গতি, 

' হেলায় সাগর তর হে। 



প্রবন্ধ-কুস্মাঁবলী । 

প্রেমিকের সার, , স্বাধীনতা ভরে, 

ভ্রম দেশ দেশাস্তর ছে 

বিশুদ্ধ জুখের,। তুমিই নিদাঁন, 
এ জগতে কাম-চর "হে । 

মস্তক পাতিয়াঃ তোমার কপার 

ধার] ধরে ধরা-ধর হে ॥ 

ভাবে ভুলাইয়া, ভারুকের মন, 
* জ্ঞানের নয়নে চর হে! 

কখনো তোমায়, করি দরশন, 

ওভ্র রূপে মন হর হে॥ 

ক্ষণেক আবার, দেখিতে দেখিভে, 

লোহিত বরণ ধর হে? » 

হরিত ধুসর, আরো! কত- পূ, 

থর তুমি রূপ-ধর হে॥ 
কখনো তোমার, দেহ লঘ্মুতর, 

দডি-পথ হতে সর হে 
কতু বীর বেশে, কীপাঁও সকলে, 

* *শীর্তিয়া গভীরতর হে ॥ 
যবে দিন-কর» ভীষণ - প্রতাপে, 

দগ্ধ করে চরাচর হে । 

উদ্মু খ চাতক, ভোমায় আরাধে, 

ভৃষ্ণায় হয়ে কাভর হে ॥ 

হায় রে শুকায়! সে কাল অনলে, 

বস্থধার হদি-সর ছে। 

৩১ 



৩২. প্বন্ধ-কুন্থমাবলী । 
€ 

ফুটিকের প্রায়, * ফাটে অবিরাম, 

... শ্বত্তিকা কোমলতর হে॥ 

না যায় বাহিরে, 'জীবকুল যত; 

কাপে খর থর থর হে 

জগতের ছুঃখে, তোমার নয়নে, 

ধার। বহে দর দর হে॥ 

ভব অশ্র-জল, সুধার স্বরূপ, 

সঞ্জীবনী-শক্তি-ধর হে । 

বাঁচে বহুন্ধরা___বিগণ্ভ - জীবনা_. 
চাতকের তৃষা-হর হে ॥ 

উদার সাধুর, স্বতাব তোমার, 

লবণান্থ পান কর হে। 

আহা 'মরে যাই, জগতের হিতে, 

অমৃত রূপে উর হে। 

তোমার উদয়ে, বিস্তারি কলাপ, 

নাচয় কলাপ-্ধর হে। 

যাহার সহিতে, কবির কণ্পনা, 

খেলা করে নিরস্তর' হে 

স্বর্ণ ও নরক । 
স্পা 

বুঝাতে করের ফল, শান্তর প্রদর্শেন স্থল, 

অন্প-বুদ্ধি মানব নিকরে । 



প্রবন্ধ-কুস্বমাবলী | ৩৩ 

সুখ ও ছুঃখের ধম” স্বর্গ ও নরক নম, 

অবস্থান হেতু দেহাস্তরে ॥ 
যে জন লভিয়া জন্ম, আচরেন ধর্ম কর্ম, 

রতি মতি গতি ঈশ-পদে ! 

সর্ব জীবে সমভাব ; ভাবিতে অধর ভাব, 

মনে গণে বিষম বিপদে ॥ 

পর-ছুঃখ দরশনে, আপনার মানি মনে, 

"প্রাণ-পণে করেন উদ্ধার । 

অজ্ঞজনে জ্বীন দান, তৃন্টার্তে জল বিধান, 

ক্ষুধাতুরে যোগান আহার ॥ 

বিলাসের নাহি ঠাই, বসনে ব্যসন নাই, 
অশনে সন্ভট ' যাহা খঘটে। , 

বিনীত ভ্গুশীল অতি, অহঙ্কৃত নহে মতি, 

সরলতা নয়নে প্রকটে ॥ 

নীরবে নীহার যথা, দান করে সজীবতা, 

হয় ভার উপমার স্থল। 

শক্রত৷ সাধিলে কেহু,তারে প্রতি তুল্য মে, 
দেহ উদর পরার্ে কেবল ॥ 

সে জন ত্যজিলে প্রাণ, স্বর্গে তার বহু মান) 

অবস্থান দেবগণ মাঝে । 

রত্ব-নিকেতনে তীর, অধ্যাতম শরীরসার, 

স্বর্ণময় পালস্কে বিরাজে ॥ 

লিতাঙ্গী বিদ্যাধরী, বিশদ চামর ধরি, 

কিন্করীর কার্যে নিয়োজিতা । 
ঙ 



৩৪ প্রবন্ধ-কুনুমাবলী । 

সুগন্ধ মন্দার মালা, গাখি সাজাইয়া ডালা, 

. দেব-ধাঁলা চোঁদিকে বেছিত1। 
সুশীতল গন্ধ-বছে, অগুকর গন্ধ: বহে, 

হৈমপাত্রে আহার বিধান । 
মনোহর ত্রীড়াস্থান, সর্ব সুখ বিদ্যমান, 

অভাবের নাম অবসান ॥ 
যেই মুঢ় ধরাভলে, নিজ কুট বুদ্ধিবলে, 

ছলে যুদ্ধ করি অন্য জনে। 

পূর্ণকরে আত্মোদর, পরহিৎসা-সৃতৎপর , 
কারে! সুখ না সে নয়নে ॥ 

কিসে হব ধনবান, অর্ধোচ্চ হইবে মান, 

'সর্ব খর্ব হবে পদতলে । 

গ্রতিযোগী না রহিবে, সদ তুষ্টি যোগাইবে, 
. অহরহ সেবিবে সকলে ॥ 

বিলাস যখন যাহা) হইবে অন্তরে, তাহ! 

আজ্ঞা মাত্র যোগাবে সেবকে | 
বরাঙ্গনা আছে বত, রস রঙ্গে নানামত; 

শীতলিবে কামের গ্রাবকে॥ 
ধার্ষিকের সদ] দ্বেষ, তাহাদের মূল শেৰ 

বিশেষ ভাবনা কিনে হবে । 

« পরকাল কারে বলে? দেহের পতন হলে, 
জ্বলে শেষে ছাই মাত্র রবে! 

'ছুশ মজা! ভ্যাগ করে, ঘোড়ার ডিমের তরে, 
আলোচাল কেন খেয়ে মরি? 



পরবন্ধ-কুস্থমাঁবলী | 

এসেছি মজার হাটে, মজা মারি মাঠে ঘাটে, 

কোঁথ ধর্া, কে মে হরি নরি"? 

অমুক না খেতে পায়, আমার কি বয়ে যায়, 

ও মরে মৰকৃ কিবা ক্ষতি ?৮. 

ক্রোধে চক্ষু রক্তাকার, মুর্তিমান্ অহঙ্কার, 
দস্ভভরে কম্পে 'বসুমতী ॥ 

৩৫ 

এরূপ যে বোধ-হীন, ভার অস্তে সুকঠিন 
" নরকাখ্য যন্ত্রণার স্থান। 

যমের শাসন বলে, পুরীষ হুদের তলে; 
কমি সহ তার অবস্থান ॥ 

দ্ধ করি অগ্নি-কুণ্ডে, প্রহারয় যুণ্ডে তুণ্ডে, 
লোহপিণ্ডে শমন-কিস্কপ্ধে! , 

জল-বিন্ধু নাহি দান, পিপালায় ক্ষ প্রাণ, 

ভূণ যথা দিন-কর-করে ॥ 

হায় নিক্ষকণ বিথি ! তগ্ত তৈলে স্নান বিধি, 
ব্যাধি করে বিক্রম প্রকাশ | 

আরে! কত মত হয়, দাকণ যন্ত্রণা-চয়, 

উরু-নমব পাপের বিনাশ ॥ 
ছুই স্থান বিপরীত, উর্ধে স্বর্গ সংস্থিত, 

অধোভাগে রচিত নিরয় |. 

স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলে, যাঁয় লোক ছুই স্থলে, 
যথা কর্ম তথা ভোগ হয়॥ 

অধিক লাভের আশে, অণ্প ত্যজি অনায়াসে; 
করে লোকে ধর্ম উপার্জন | 



৩৬ প্রবন্ধ-কুস্থমাঁবলী ! 

আস্তিমে বিপদ ঘোর,, শমন করিবে জোর, 
ভয়ে'পাপে না চলে চরণ ॥ 

এই রূপে ক্ষুদ্র নরে, লোভে ভয়ে কার্য করে, 
তত্বজ্ঞের্র বিভিন্ন প্রকার । 

আপন কর্তব্য কর্ম, ভাবি আচরেন ধরব, . 
মর ভেদি করেন বিচার ॥ 

এখানে ত্যজিবে যারে, চরমে লভিব ভারে, 

তবে কেন এতই বিবাদ । (*)' 

'ভা নয় ভা নয় নয়, নিক্ষামে ত্যজিতে হয়, 
লাভ সার চিত্তের-প্রসাদ ॥ 

স্বর্ণ ও নরক যাহা, আত্মাতেই আছে তাহ, 
কর্মের 'সঙ্গেতে ফল ফলে ৷ 

বিমল আনন্দ ভোগ, হছুর্বার মালিন7-যোগ, 

স্বর্গ ও নরক লোকে বলে ॥ 

বিশুদ্ধ শোভা | 
স্ব 

(১) 

কে তুমি, রমণি, এই মর্ত্যলোকে, 

ব্যাপিয়া রয়েছ সঞ্ল ঠাই, 

সঙ্গে আনিয়াছ স্বর্গীয় আলোকে; 
যুদ্ষকর আখি যে দিকে চাই? 

স্প। ম্্ সপ চপ 

(৯) ধর্মোপার্জনে সংসারের সহিভ বিবাদ । 



প্রবন্ধ-কুক্মাবলী | ৩৭ 

*. ০ই 

কে তুমি গো প্রজাপতির শরীরে; 
হরিত লোহিত নানা বরণে 

মিশিয়া রয়েছ, আকর্ষিছ ধীরে 
ভাবুকের ভাব-গাথক মনে ? 

ও 

বনের কুসুম কে তারে আদরে 1) 

* পালিত কেবল নীহার ক্ষনে; 

হেলিছে ছুলিছে পবনের ভরে, 

কে তুমি; জড়িত তাহার দেহে ? 

৪ 

কে তুমি গে চাষ তকবর-োলে।__- 
যথায় বিরাজে ত্রততী তী, 

জ্রমর-বঙ্কার সহ সুখে দোলে,_- . 

বাড়ীইছ বসি গৌরব অতি? 
৫ 

সম্ভাপ-নাঁশিনী নিশি-আগমনে, 

, সুত্রঙ্লীর প্রেম-চঞ্চল বুকে, 
শ্যামল গন, তারাদল সনে, 

কে তুমি নাচিয়া বেড়াও সুখে £ 
ঙ 

কে তুমি সাধুর বদন-কমলে, 
প্রিয়সতী অমলতার পাঁশে, 

দাও দরশন দর্শকের দলে, 

কমলা যেরূপ কমল-যাসে ? 



প্রবন্ধ-কুসুমা'বলী । 

, শ্রী, ও 

কে তুমি অস্থির হরিণ-নয়নে, 

ভ্রমণ করিছ চঞ্চলা হয়ে, 
বর্ধা-সফাগমে যেমন গগনে, 

চঞ্চল! নবীন ঘন-হৃদয়ে ? 

৮ 
চিনেছি তোমায় দেবের নন্দিনী, 

থাক.প্রকতির পবিত্র রূপে, 
আনন্দ বিতর আনন্দ দায়িনী, 

প্রবেশি জ্ঞানের নয়ন-কুপে ! 
টি 

মুচাও ভবের বন্ধনের দাম, 

ন্তোমাহতে মর অমর হয়, 
লয়ে যাও তথা যথা অবিরাম 

অক্ষয় প্রেমের লহরী বয়! 

তত্তবজ্ঞান! 
সাকিল 

কে রচিল এই বিশ্ব? কাহাঁর কৌশল 
অহরহ প্রকাশিছে পদার্থ সকল £ 

কোথায় লভিব ভারে? কি রূপ প্রকার 

না জানি, কি হয় অতি প্রিয়তম তীর ১ 
এরূপ সহস1 মনে ভাঁবিতে ভাবিভে, 

ত্যজিলাম লোকালয় ; পাইন দেখিতে 
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সম্মুখে পাদপ বরে,,জিজ্ঞাসিন্ন তায়--'-_ 

“ দয়া করি তৰবর বল হে আমায়, 

কোথায় সেজন ?--যার নিয়মের বলে, 

খতু ছয় তোমারে সাজায় ফুল ফুলে; 

হরিত-অন্বরালভা-ন্বয়ন্বরা রূপে-- 

তোমারে আশ্রয় করে, মহাবল ভূপে 

বরাঙ্গনা বরে যথা; গুণ গুণ করি, 

তব ম্ণ গায় অলী দিবস সর্ধরী ঃ 

যবে ভানু সহশ্র কবাণু-পূর্ণ করে, 
শীতলতা হরি দপ্ধ করে চরাচরে, 

নিদাঘ-বিদগ্ধ পান্থ নিদ্রা-অভিলাষী, 
নিবারে তপন-তাপ ধ্তভৰ তলে ক্লাসি; 

আপনি সহিয়া সেই বিষম অনলে, 

শীতল ব্যজন কর অতিথীর দলে! 

কাহার দয়ায় তৃমি আরামের স্থান 

জগ্রতের, কোথা সেই দয়ার নিদান ? 
« ওগ্ে। নি, রূপ বতি নগেক্দ্র নন্দিনি ! 

ভারুকের জ্ঞান্ুচক্ষে প্রীতি-প্রদায়িনী, 
তব তন্ুু-অগু পুঞ্জ উঠিয়া অন্বরে, 
শাস্তিরস-রূপে শাস্ত করে চরাচর ॥ 

উর্ধরা বন্ধ! তাহে, কমনীয় বেশ 
খরেন হরযে; সতি! দেহ উপদেশ-__- 
কার প্রেমে কলকল শব্দ তব মুখে? 

কার প্রেমে আনন্দ-লহরী তব বুকে? 



প্রবন্ধ-কুত্বমাঁবলী । 

কার প্রেমে উছলে তোমার প্রেম-কুপ ? 
.. কোথ। বিরাজিত সেই প্রেমের স্বরূপ ? 

“ওহে দূরাগত বায়ু জগতের প্রাণ ! 

সর্বত্র তোমার গভি ;__যথা দীন্তিমান 

ভতমোময় খনি-গর্ভে মণি অগণন ; 

কিন্বা তকসঙ্ক্ল বিপুল-কায় বন 
দিনকর-কররোধী, তথায় তোমার 

গমন অবাধে; অতি ভীষণ-আকার 

নীল-জলনিধি,_-যাঁহা মানব-নয়নে 

অকুল, শ্রবণ রোধে যাহার গর্জনে)- 

হাস্যমুখে তার দেহ করি অতিক্রেম, 

দিগৃদিগ্ন্তর নানা জন-পদ ভ্রম 

তুমি; নিত্য-গামী পান্থ -এ ভব সংসারে ! 

প্রবেশ তোমার অতি নীরব সঞ্চারে 

নরদেহু-অত্যন্তরে কৈশিকা শিরায়, 
সুন্বনতম রক্ত-বিন্দু ভাসিছে যথায় ; 

অথবা কীটাপু-দেহু দৃষ্টির অতীত, 
(স্মরণে মানস ঘোর বিন্ময়ে গ্রীবিত 1) 
তাহারো-_শিরার গর্ভে রক্ত-বিন্দুসহ, 

আমোদে তোমার খেল৷ হয় অহরহ! 

বিচিত্র তোমার কার্য ;-কুস্য-কাননে 

নব-বিকশিত চাঁক প্রস্ুনের সনে 

রঙ্গ তব; ভূঙ্গ যবে মধু-পান আশে 

আসে, তুম নিবারণ কর মৃদুহাসে । 
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আপনি নাচ হে আর*জগতে নাচাঁও। 

বালকের মত সুখে খেলিয়া বেড়াও ! 

ক্ষণেকে তোমার তেজ জগতে ছুঃসহ। 

আর তুমি নহ যেন পুর্বব-গন্ধএবহ ॥ 
প্রচণ্ড প্রতাপে ধর! কাপে অবিরাম, 

ছিড়ে ফেল কুসুমের প্রণয়ের দীম 

হুহুঙ্কারে ! অচল চঞ্চল তব বলেঃ 

সমুদ্ঠত নিক্ষেপ করিতে রসাতলে 

ধরি ব্রীরে; মনে তদা হয় অনুমিত, 
অু্ি-বিনাশিনী শক্তি তোমাতে নিহিত ! 
অপার মহিমা তব, আমি হীন-বল 

অভাজন, মনে মম বিশ্বাস অটলঃ-' * 

অবশ্য, কোথাও তুমি দেখির়াছ তাঁর, 

উন্মত্ত আমার চিত্ত বিলোকিতে যারে,, 

যার তেজে তব তেজ জগতে প্রচার । 

কোথা সে কৰণা-পিন্ধু বিশ্বের আধার 2 
এই উপদেশ, দেব, মাগি ও চরণে ! 

দয়! করি চরিআর্থ কর অকিঞ্চনে 1৮ 
এই রূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে, 

প্রজ্ঞা * উদদি' মনে মম লাগিল কহিতে-_: 

« আরেরে অজ্ঞান, একি ভ্রাপ্তি ঘোরতর ! 

ন। পাইবে তার দেখা ভ্রমি চরাচর 

এরূপ উন্মত্ত হয়ে, কর অন্বেষণ 

আপন আত্মায় সেই পরমাআখধন , 



৪২ . প্রবন্ধ-কুস্থুমাবলী | 
€ 

সত্যেরে সহায় করি» নতুবা! বৃথায় 

অন্ধ, হয়ে ভ্রমিলে ন! পাইবে তীহাঁয় !1” 

আশা । 
লস্ট 

১ . 
কে দীন হীনের কাণে বলে যৃছ্ুভাষে,-_- 

সাংসারিক ছুঃখ যার নিত্য-সহৃচর ?-- 

£ অচিরে ঘুচাব তব ক্রেশ অনায়াসে, 

বলাব লোকের মুখে ধরণী-ঈর্বর |” 
২ 

শয্যায় লুষ্ঠিক রোগী, ব্যাধির কবলে 

কবলিত, আছে প্রাণ কতক্ষণ তরে ; 

কে তার শিয়রে বমি সকৰণে বলে,-». 

“ দুরে যাবে ব্যাথি, প্রিয়, ভয় কি অস্তরে 1” 
৩ 

মগ তরি, ভানমান অকুল পাথারে, 

অভাগা উপায়-হীন হারু ভুরু ৬), 

কে সেই সাগরে দেয় ভরসা তাহারে ?-_ 

£ ভেব না হে কুলে লয়ে যাইব তোমায় !” 
৬] ৃ 

উদ্ধিত শক্রর অসি প্রহার উদ্যমে, 

কর পদ শৃঙ্থীলিত, কে তারে আশ্বাসে ?-. 

« দেখাইব্ দৈবীশক্তি শত্র নরাধশে, 
ভুবনে কাহার'সাধ্য তোমারে (িনাশে ?" 
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৫ 

ভগ্মোদ্যম বসি দেশ-হিতৈষী প্রবর, 

তাপে শুক্ক করে দেহ ক্ষোভের অনল।* 
কেতার শ্রবণে ঢালে মধুমাখা স্বর ?-- 

« আর বার যত্ব কর হইবে সফল ।” 

৬ 

কাহার অটল বাক্যে জনক জননী, 

স্দ্-জাত শিশুরে, যাহার সুকোমল 

অস্থি-ময় কঙ্ুলবর যেমন নব নী, 

হেরিতে বিশ্বের তেজ নয়ন ছুর্বল,__-_- 

| ৭ 

_স্ফুরেনা অথরে বাগ্ী, (নাজানি,কাহার 
প্রেমে হাসে ! ) সবে মাত্র সম্বল রৌদন,_--_ 

( মানসেতে খুলি ভবিব্যতের ছুয়ার ) 

হেরে সৎসারেতে সর্ব জুখের সাথন £ 

৮ 

কার প্রলোভনে কৰি নিশীথ সময়-_- 

নিস্তব্ধ লনুধা যবে, কুসুম নিকরে 

দোলায় যাকত ধীরে, পতঙ্গ নিচয় 

থরে তান, ক্ষুদ্র তার মিলায় অন্বরে-_ 
৬ বট 

ত্যজিয়। নিদ্রার কোল, করে বিচরণ-_ 

ভুলিয়া সৌন্দর্যয-ফুল, স্বভাব-কাননে, 
ভাবনুত্রে বহুযত্বে করিয়। গ্রন্থন, * 

অঞ্জলি গ্রদান করে বাণীর চরণে ৭, 
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হর এ 

অক্ষয়-যৌবরন] আশা! মন্গুজ-হৃদয়ে 
বিহরি, ভুলাও বর্তমান ছুঃখ. যত) 

ভবিষ্যতে গতি তব, হায় দাস হয়ে 

তোমার, সৎসারে জীব ভ্রযে অবিরত ! 

১১ 

তুমি না থাকিলে আশা ! বিপদের জলে 
, ডুবিত মানব-কুল ; কাহারে আশ্রয় | 
করিত উদ্যম? কি করিত রুদ্ধিবলে ? 

্ষণমাত্রে এ সংসার পাইত বিলয় ! 

চি 

যৌবন-কানন। 

প্রজ্বলিত বিষয়-অনল- 

উত্তাপেতে হৃদয় বিকল, *১ . 

ছটফট করে প্রাণ, সুশ্থিরভা-অবসান, 
দর দর বহে শ্রম-জল । 

ছুঃখময়ী দিক সমুদয়, 
গৃহ যেন বিষের নিলয়, 

অস্তমিত জুখ-শশী?; এরপে একদা বসি, 
ভাবিতেছি আসন্ন প্রলয় । 
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সহস! সস্তাপ-রিনাশিনী, 

কণ্পনা আনন্দ-বিধায়িনী, * 

হাদয়-কমলে, উদ্দি (শুনিনু নয়ন মুদি ) 

বলিলেন মানস-মোহিনীণ-- 

“ কি ভাবিছ বসিয়৷ বিরলে, 

দগ্ধ হয়ে বিবাদ-অনলে ? 

আই আমার সনে, যাই যেখবন-কাননে, 
অদ্ভুত-দর্শন মর্ত্য-তলে 1” 

কণ্পনার প্রসাদে সত্বরে, 

মনোবর্ে গিয়া'জুখভরে, 
সবিস্ময়ে দৃষ্টি করি, অপুর্ব ব্যাপার, মরি, 

যৌবনের কানন ভিতরে | 

হেরিলাম “মত্ততা' করিণী, 

ভ্রমিতেছে যেন উন্মাদিনী, 

হেলে ওও দোন্ধ)ইয়া, ভীত্রমদ ছড়া ইয়া, 

ঘোর রবে কাপায় মেদিনী | 

বিকসিত শন ভীষণ, 

হুহুঙ্কারে আন্দোলিয়। বন, 

অতি ভয়ঙ্কর রূপ, হুউ-মতি 'দক্ত' রূপ 

শীল করিছে বিচরণ । 
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, সেবনের দিক্, 'অন্যতরে, 

নিশ।৮র লোভ" নাম ধরে, 

বৃদ্ধিকরে কলেবর, আপাদ-লম্বিভোদর, 
বুঝি ধরা গ্রাসিবার তরে ! 

তার পাশে 'আশা+ নিশাচরী, 
রয়েছে আলোক হস্তে ধরি, 

ভাবী অন্ধকার পথে, লয়ে যেতে মনোরথে, 

মায়া-জাল সুবিস্তার করি। 

«“ মোহ? নামে রাক্ষস প্রধান) 

, অসিত বসন পরিধান, 
আবরি পিন্ধন বাঁসে, ক্ষণে ক্ষণে প্রভা নাশে, 

অন্ধকার করিছে সেস্থান। 

“কাম, কাল বিষ-ধর, বিব 

বর্ষণ করিছে অহর্নিশ 

শৃঙ্গযুগ তুঙ্গ অতি, বিদাত্িয়া বনুমতী, 

বিহরিছে * মাৎসর্ধয * মহিষ 

মায়াবিনী বিষম কুৎসিতা, 

দিব্য অবগুথন-আ'বৃতা, 

ভ্রমে * কপটতা।” নারী, বাহ্য শোভা বলিহারি, 
. মাল্য-আভরণ-বিভূষিতা । 
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সেই কাননের শ্রকস্থলে, 

ঘোর * ক্রোধ? দাবানল জ্বলে, 
« হিৎসা * রূপ শিখা উঠে, ভীমতর বেগে ছুটে, 

ভশ্ম-ময় করিতে সকলে । 

আরো কত কাণ্ড ভয়ঙ্কর, 
করিলাম নয়ন-গোচর, 

ভয়ে'অঙ্গ শিহর্িল, আস্যে হাস্য শুকাইলু, 
কাপিল শরীর থর থর ! 

পুনর্বার করি , নিরীক্ষণ, 
উর্ধ-কর্ণ সতৃষ্ণ-নয়ন, 

নৈই বনে অনুক্ষণ; করিতেছে বিচরণ, 
« কৌতুহল অপ্দর মোহন । 

তার পাশে নাচে অবিরাম, 

অপ্নর] « বাসনা ? তার নাম, 

চরণ-ভঙ্গিতে হ৫খ, বিনাশি, বিতরে সুখ, 

মৃছ মৃছ হাসে অভিরাম । 

কি দিবস কিবা বিভীবরী, 

সে কাননে প্রবাহিত, মরি ! 

বিহরিয়। যদা তদা, “ উদ্যম” সমীর সদা, 
উত্তোলিয়া বিবিধ ল্হুরী। 



৪৮ প্রবন্ধ-কুজুমাবলী | 

, সমুন্নত-স্কন্ধ দৃঢ়তর, 
. « পৌঁকয * পাদপ-কুলেশ্বর, 

প্রণয়” প্রতৃতি কত, আরো চাক তৰষত, 
দর্শক-দিকর-মনোহর | 

দিব্য সুললিত-রূপ-থরী, . 

দয়া » « ক্ষমা? * মমতা * বল্পরী। 
লাবণ্যে নয়ন হরে, অনুপম শৌভা থরে, 

বৈজয়ন্তে যেমন অমরী 

মধ্য দেশে এক সরোবরঃ : 

 শীস্তি' রূপ জল স্বচ্ছতর, 
ঢল ঢল চল করে, ক্রীড়া ছলে মন হরে, 

« প্রেমের? তরঙ্গ নিরন্তর | 

সেই নীরে কিবা সুহ্াাসিনী, 

শোভ। পায় « ভক্তি” সরোজিনী ! 
নহে পুর্ণ-বিকসিত, কিন্বা৷ ,মহে মুকুলিত; 

« আনন্দ ' মধুর প্রসবিনী,_- 

তেজোময় তপনের তরে; 

উর্ধ-মুখী হুইয়! বিহরে ; 

সুখে তার ষাঁয় কাল, যেই জন সর্ধকাল, 
সেই পদ্ম হদয়েতে ধরে । 
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এইরূপ আনর1*কত রূপ, 

হেরিলাম যত অপরূপ, * 

যৌবন-কান্ন মাঝে, সাজে মনোরম সাজে, 

চক্ষে যার না হেরি স্বরূপ"! 

আর এক চমৎকার তথা, 

বসস্তের উপবন যথা, 

সব*দেহ বলময়, কেহ কিছু উন নয়, 
নবীনতা নেহারি সর্বথা | | 

বিশাল-উরস্ক যুবাগণ, 
প্রবেশিয়া ফোঁবন-কানন,* 

কভু কাদে কভু হাসে, পরম্পরে উপভাসে, 
কতু নেত্রে প্রস্বালে দহন! 

আমার সদৃশ একজন, 

সে বিপিনে করিছে ভ্রমণ, 

মিশি সেই যুক্ঠাদলে, যোগ দিয়! কোলাহছলে ; 
হেরিয়া বিস্মিত হলো মন । 

কহিলেন: ত্রিদ্দিব-ললনা, 

এ দ্য়াবতী, কামদা কণ্পনা, 

০৩৯ যে মায়াবীগণে, নিত্য চরে এ কাননে, 
উহ্থাদের প্রতাপ জান ন্দা ॥ 



প্রবন্ধ-কুনুমাবলী । 

“যুছুর্তেকে এক*এক জন, 
বিনাশিতে পারে এ ভুবন, 

হায়! যত স্ষুদ্র নরে, ওদের হৃদয়ে বরে, 
অবহেলি জ্ঞানের শাসন | 

“ তুমি এক জন যুবাদলে, . 

ভুলিওন। মায়াবীর হুলে, 
এই যে সম্মুখে দেখ, সৌস্য-মুর্তি দেব এক, 
«জ্ঞান * নামে খ্যাত ধরখতলে | 

'« থাকিবে ইহার বশন্বদ, 
দরে য'বে সকল আপদ, 

জ্ঞানের প্রসাদ-বলে, অবগাহি শান্তি-জলে, 
শীতল হইবে, প্রেমাম্পদ ! 

* ভক্তি-পদ্ধে মধু-পান করি; 
স্কুদ্রনর-জীবনে আমরি ! 

অমরতা লাভ হবে, অতুল, ”গোঁরবে রবে, 
অস্তে বাবে অমর নগরী | 

« পেধকযাদি তৰলতা৷ দলে, 
স্থপিয়া মানস-ক্ষেত্র-তলে, 

যতনিবে অবিরত, তারা তোম। নান।মত 

ভুঞ্জাইবে সুখ, ফুল ফলে ।” 
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| কল্পনা, কথার ম্বমাপনে, 

সৌরভে পূরিয়া হদি-বনে, *. 
নেত্র মোহি'রূপালোকে, .চলিলেন দিবালোকে ; 

পুষ্পাসার বর্ষে দেবগণে। 

সেই সব ভাব নিরখিয়া, 

অস্তরেতে গেলাম গলিয়া, 

ভবে" রব যতকাল, এ বিচিত্র চিত্র-জাল, 

হৃদি-পঁটে রাখিব আকিয়া ! 

পাপীর মন ।' 
স্এরু০-০ 

« ওই যে গগনে শোভে মনোহর, 

অগণন ক্ষুদ্র জ্যোতিক্ষ-দল, 
, অলঙ্ঘ্য নিসিমে ভ্রমে দিন-কর, 

শশধর, অস্ত-উদয়াচল 

“ কানন-কুনুম (রূপের নিদান ) 
বিবিধ বরণে রয়েছে ফুটে, 

জগভ্-বিহারী জগতের প্রাণ, 
হরি পরিমলে চৌদিকে ছুটে ।* 



৫২. প্রবন্ধ-কুস্থুমাবলী । 
€ 

£ তকর তৰণশাখাঁয বসিয়া, 

মাতিয়া আমোদে বিহ্গ সবে, 

পাতার “মর্্র* সহ মিশাইয্া। 
অবিরত গায় কতই রবে । 

« বরষা-মিলনে, জলদ-মালায়,_- 

অমিত বরণে সোণণর লেখা,__ 
উজলিয়। দিক্ রূপের প্রভায়, 

 সোদামিনী ধনী দেয়গে। দেখা ॥ 

« সরসীর নীরে, _দিনেশ-ছুহিতা,* 
জনমিয়া কাদশ্িনীর কোলে, 

অভুলিত নশনা-বরণ -রর্জিতা”_ 

মুল পবন-হিল্লোলে দোলে । 

“ শিরি-সুতা অভিলারিকা সুন্দরী, 
নমিতে জলধি-পতির পায়, 

দোলাইয়! হৃদে প্রেমের লহরী, 

চপলা-চঞ্চল চরণে ধার। 

£ নিশীথে, সুনীল, নীরব অস্বরে, 
বিষ বিম্বকরে ত:রকবলী, 

ঝিলি-রৰ পশে শ্রবণ-বিবরে, 

শপ পা অপ সস ৯ অপ না হরির ররর তারক» ».এ ০.৬ ১১১১১ উস 



প্রবন্ধ-কুস্থমাবূলী । 

« লোকে বলে,এই নিসর্গ-নিকর, 

বিশ্ব-জনকের প্রেমের মুল” 

নুপবিত্র,স্থির সুখের আকর, 

যে সুখের নাই দ্বিতীয় তুল! 

«কিন্তু এই সব আমার নয়নে, 
তেমন মাধুরী প্রকাশে কই ? 

ধিতরেনা সুখ-লেশ মম মনে, 

আমি কি সংসারে মানুষ নই? 

* তাহাদের মত আছে সমুদয়, 

হস্ত, পদ, শির? যুখ, শ্রবণ) * 
কেন অন্য রপ আমার হৃদয় ? 

ভাবিছে বিরলে পাপীর মন। 

সহসা সৌরভে পুরিল সমীর, 
উজলিল দিক্ বিজলী হাসি; 

জ্ঞানদেব ভদা ধরিয়া শরীর, 
উত্তরেন তার সম্মুখে আসি ; 

«প্রকৃতির চাক মোহিনী মুরতি, 

বিতরে বিশুদ্ধ সুখের সার, 
নিত্য ভোগ করে সাধু মহামতি) 

মরমে নিবসে ধরম যার; 

€৩ 
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“কলুষ-আবিল মলিন নয়নে, 
খেলে না সে চাক রূপের ছটা, 

পঙ্কে কি কখন, বামিনী-মিলনে, 
বিলসে শরীর কিরণ ঘটা ?” 

চমকি কলুষী উঠিল শিহরি, 
হেরিতে সে রূপ ব্যাকুলে চায়, 

অমনি অন্বরে দেহ পরিহুরি, 
স্বীয় শরীর মিলায়ে যায় ! 

চত্ৰ! 
০ 

ওহে শীস্ত শশধর ! রূপ তব মনোহর, 

অন্ুক্ষণ আমার হে জাগিতেছ হৃদয়ে ! 

সঙ্গে প্রিয়তমা জাঁয়া, দেহের যেরূপ ছায়।-_. 

বিরাজ তোমার নীল-মণি-ময় নিলয়ে ॥ 

তব লু দয়াবতী, ''ৰচির] চক্দ্রিকা সতী, 

আর্ত করিয়। দেহ সুবিশদ বসহম । 

আইসেন ধরাতলে, শীভলিতে জীবদলে, 
আধ আধ আধ হাসি ধরে নাক বদনে ॥ 

চৌঁদিকে বর্ষেন সুধা, চকোর নিবারে ক্ষুধা, 
আনন্দে মোহ্তি হয়ে তবগুণ গায় হে। 

কুমুদ আমোদ ভরে, হাসি হাসি সরোবরেঃ 

একদৃষ্টে অবিরত তব যুখ চায় হে 



প্রবন্ধ-কুসুমাঁবলী । মি, 

বায়ুতে ঈষদ্ হেল? গ্রীবাভঙ্গী করি হেলা,* 

খেলা করে কৌমুদীর কর ধরি প্রণয়ে | 
বাড়াও লতার শোভা, ভারুকের মনোলোভা, 

থরে ধনী রজতের কাঁস্তি ভব উদয়ে ॥ 

তোমারে হৃদয়ে ধরি, পুর্নিমার বিভাবরী, 

সুন্দরী হইয়া আর আদরে না ভুষণে । 
অমা"নাকি নিজে কাল, পরে অলঙ্কার-জাল, 

কাল মেয়ে চিরকাল যত্ব করে রতনে ! 

হেরি তোমা, সুধা-নিধি ! উৎলয় জল-নিধি, 

ক্ষেগার মতন হয়ে, আলিঙ্গিতে তোমারে | 

হায় রে অপত্য-ন্বেহ, সংসারে সবার ঠদহ, 
ফুলায় দ্বিগুণ সুধাময় প্রেম সঞ্চারে ! . 

বিধির মানস-স্থতা, প্রকৃতি সুরূপ-যুতা, 

সুচাঁক সীমস্তে তোমা! পরেছেন আদরি | 

কবির হৃদয়ে সরে) রাঁজ-হৎস রূপথরে, 

খেল“হে কত রঙ্গে শোভা-নিথি বিতরি ! 

শিশু সব খেল! ছলে, ডাকে “আয় চাদ? বলে, 
কার নাহি মন হুর মনোহর বরণে ? 

ভবে কেবা তব সম, সকলের প্রিয়তম £ 

উপদেশ-দাতা তুমি ভাবুকের নয়নে ॥ 
(8.০... ....--:-.-০ 

% হ্কেল:- জলজ ফুল বিশেষ 
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অশ্সিময় রবি-করে, পবিভর আপন করে, 
স্ধা-সিক্ত করি তারে এই মর ভুবনে 

অক্ষয় যশের ধাম, এ জগতে “দাধু” নাম, 

লভে নর শশধর তব অনুকরণে ! 

ধন নহে জ্ঞানই সুখের মুল! 

কে বলে সঞ্চয়ি ধন সুখী হুয় নর? 

,মে কেবল মুঢ় অর্থ-পিশাচের ভাণ, 

অর্থে ঘটে অহরহ অনর্থ বিস্তর, 
, একমাত্র জ্ঞান হয় সুখের নিদান | 

সত্য বটে রম্য হর্খে ধন প্রয়োজন, 

_ ভামিনীর বিলাসেতে অর্থ-যোগ চাই, 

বিভবের রূপাস্তর বিবিধ রূতনঃ 

সুখের সম্পর্ক কিন্তু কিছু তাহে নাই। 

প্রথমতঃ কত ক্লেশ অর্থ উপার্জনে, 

পরিশীমে পদে পড়ে মস্তকের ঘাঁষ, 

অবশ্য ধর্মেরে হয় ঠেলিতে চরণে, 

তবে কথপ্চিৎ সিদ্ধ হয় মনক্কম । 



পরবন্ধ-কুসথমাঁবলী। রা 

মলিন-বসনা, জীবঃশোণিত-শোষিণী; 
চিন্তা-নিশাচরী,_ প্রবেশিয়াধীরে ধীরে, 

ধনের রক্ষিকাররে দিবস বাঁমিনী, 
নৃত্য করে ধনীদের মানস মন্দিরে! 

লোভের জঠরাঁনল জ্বলে অনিবার, 
ভ্রমশঃ প্রবলতর, দুরে যায় জ্ঞান, 

জগত আনতি পেলে তৃপ্তি নাহি তার, 

অচিরে" মানবে করে পশুর সমান £ 

ছিন্ন: করে পিতৃ-মাতৃ-ন্বেহের শৃর্থলে, 

দুরে যায় প্রণয়ীর প্রণয়ের হর, , 
নির্দোষী জনেরো দেহ দলে পঁদডলে, 

ধনের সম্পর্ক হলে রক্ষা নাই আর! 

শাস্তির অভাবে নিদ্র। নেত্র পরিহুরে, 

তাই বুঝি দেখে তারা জাগ্রতে স্বপন ! 
ইন্ড্রিয়ের পঞ্রে ভয় সভত বিহরে, 

শক্রুময় এ জগত ভাবে অনুক্ষণ । 

ভোজনেতে নিয়মিত সুবর্ণ ভাজন, 

নানা উপাদেয় খাদ্য-জাত-প্রপুরিত, 
সুবাসিত সুকোমল শয্যায় শয়ন, 

কিন্ত ভার চক্ষে যেন বিষল্বিমি শ্রিত ! 
জ 



6৮ ্রবন্ধ-কুস্থুমাঁবলী | রি 

হায় রে! দাকণ রেঃগ থেনীর হৃদয়ে, 
সমুদ্র করিছে পান, তরু পিপাসার 

নাহিক নিবৃত্তি, ক্রমে যায় বৃদ্ধি হয়ে; 

সে কিন্সুখী, এত হুঃখ অন্তরে যাহার ? 

সম্পদের অপগমে ছুঃখ অনিবার, 

অন্তরাত্মা জর জর ক্ষোভের প্রভবে, 
যাঁর উপার্জনে ক্লেশ ঘটেছে অপার» 

তাহার বিয়োগে ছুঃখ কেনই না হবে? 

এইরূপে ধনেশের মানস-আবাস, 
,জুখ-বিনিময়ে হয় পিশাচীর স্থান, 

্ষব্ধতী, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ-পরতা, সন্ত্রাস, 
_ বিহুরিয়া করে দেব-মন্দিরে শ্মশান ! 

দীনেরো। অন্তরে উঠে দয়ার তরঙ্গ, 

ধনার্থীর দুঃখাবলী করিলে শ্রবণ ; 
তাই বলি দাও মন ও স্বপনে ভঙ্গ ॥ 

অন্যত্র কোথাও কর সুখ অন্বেষণ । 

যাহার ইচ্ছায় ভবে আসিয়াছি আমি, 

যাইব আবার চলে ইচ্ছা-বশে যাঁর, 

সে ইচ্ছাময়ের হলে ইচ্ছ?-অনুগীমী, 

থাকে কি সংসারে সুখ-অভাব আমার ? 
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প্রতি, 

জানিতে তাহার ইচ্ছা জ্বান-যোগ' চাই, 
অর্থনহে সে জ্ঞানের প্রাপ্তির "সাথন; ৃ 

জন্মে না খনিতে তাহা, সাগরে না পাই, 
কেবল আত্মায় তার লভি দরশন । 

জ্ঞান যত লব্ধ হয় তত যায় দুরে 

২সার-বাসনা, মন হয় পরিস্কত, 

সুখ-ন্বর্ণ-ভোগ হয় বসি মর্ত্য-পুরে, 
বিভুর প্রসাদে যাহ! নিত্য-সুবাদিত ! * 

তখন নির্বর-বারি সুখে করি পান, 
বন-জাত ফলে *সুখে আন্বাদি অযৃত, 

সুখে শুনি বিহঙ্গের জখময় তান, * 
সমস্ত জগত্ যেন সুখে আপ্রাবিত !. 

সুচে যার “আমার' “আমার” অভিমান, 

ইন্ড্রিয়-নিকর হয় সহজে শাসিত, 
«আমার + সম্বন্ধ যত পায় অবসান, | 

“আমি * লীন হয় "মুল আমিতে? নিশ্চিত! ::. 

ড্ঞানের নির্বরে মন রাখরে যতনে | 
করোনা তীহার মুখে মালিন্য নিহিত, 

অক্ষয় ধারায় তব ভাবের ভবনে, 

নিত্য শাস্তি-স্ুখ-বারি হইবে নিঃসৃত । 



্রবন্ধ-কুস্থুমাঁবলী । 

মনের প্রতি উপদেশ । 
» এবি 

ওরে যুড মন! শন শুন শুন, 

তোমারে. বিনয় করি রে। 

পাপের পরশে, যেওনা যেওনণ, 

সদা ভাব সেই হরিরে ॥ 

এভব সহসার, রণ-রঙ্গ- তুমি, 

জবিও দিবা সর্বরী রে। 
ওই. মহাকাল, ভোমারে বাধিতে, 

রয়েছে সন্ধান করি রে॥ 

উহ্থারে হেরিয়া, কেপনা কেপনা, 
থর থর থর থরি রে। 

হও সাবধান, সংগ্রাম, কর্সিতে, 

বীরবর-বেশ ধরি রে ॥ 

যাহারা ভোমার, দেহ-গ্নেহ-দ্বারে, 
রয়েছে হয়ে প্রহরী রে। 

তাহাদের প্রতি, রেখরে নয়ন, 
কি দিবস বিভাবরী রে ॥ 
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শসা 6 পির 

নেরুদগুমধ্যে স্ুবুয্নাখা! নাড়ী* চন্ত্র-সু্্যাগ্রিরূপিণী নীলবণা ঝিঞ্চি- 1 

দ্িকসিত-ধুস্ত,রপু্পনদৃপ-বপুস্থিগুণর্ক্মিকা 1 , কৃন্দমারভ্য শিরঃস্থিত- | 
বাযুলয়পধ্যপ্তং বর্ভতে %£ তদদক্ষে পিক্গলা ন্যাড়ী পুংরূপিণী হৃর্ধ্য* . 

কিরণ-ম্ডতা পীতবর্ণ বর্ততে। বামভাগে শক্কিরূপ! চন্দ্রকিরণ-মণ্ডিতা :: 
শুরুবর্ণ। ইড়া নাঁড়ী বর্ততে। অনযোর্নাড্যোঃ শাখা প্রশাখািঃ শবীরমেততৎ।.. 
নুযুয়্ামধ্যে কদলীবন্কলগ্ায়েন মেটুদেশাদধঃস্িত মূলাধারনারভ্য ত্রিবে- 
প্যধোণ দেশপধ্যন্তং বজুনাড়ী লোহিতবর্ণা বর্ততে। তন্মধো 'পাওুৰণ! 

থাপ এপ দর “রর” সস 

* মনুয্যদেহে অসংখ্য. নাড়ী বর্তমান আছে, কিন্ত পৃষ্ঠদেশস্থিত মেরুদণ্ডের 

মধ্যে সুযু্া নায়া নাড়াই এনবপ্রধান। এই সব,য়াই জঞানজননী এবং যোগ 
সাধনের প্রধান 'অবলঘ্বনীয়। স্ব চন্র্ধ্যাগরিরূপিপী নীলবর্ণ। এবং সব- 
রজ-তমোগুণবিশিইা | 

1 ত্রিগুণায্মক।--সত্ত, রজঃ তমোগুণবিশিই। 

£ আজ্ঞাচক্রের উদ্ধে, শহম্রার-নিক্পে যে স্থান, সেখানে বায়, লয় 

হইয়াছে। তৃগ্ধে আর নার, নাই এবং বাধুলয়ের স্থানে লুষুগ্নার৪ শেষ 

হইয়াছে। আজ্ঞাচক্রের বর্ণনায় তাহ! বিবৃত, আছেশ 

খু ইহাই মুক্ত-ত্রিবেণী; কারণ হইড়া নাড়ীর্কে গঙ্গা, পিঙ্গল! 

1৮০, সস ৮” রা শত শসা শপ এ | রস 
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চিত্র নামী নাড়ী লৃতাত স্ত * সদূশিনী )--সা চ মূলধারা ষট্চক্রাণাং 

ঈগ্যক্র্খনন্তং * শ ইয়মেবাজ্ঞাচ্রোর্ধগীত প্রণবাশ্রয়।। অস্যা| মধ্যে 

বহ্গনাড়ী; ১--সা * চ সহশ্রারাবস্থিত-পরমেশ্বর-গলিত-স্থধা-নিঃসরণস্ত - 

পন্থাঃ। সা চ মূলাধারাবস্থিত-ন্বয়স্ুলিঙ্গ মুখমারভা* সহত্রারশ্থিত-পরমেশ্ব- 

রাস্তস্থারিনী শুরুবণা। ন্ুযুয্নামুখস্থানে আধারশক্কিম্বরূপকন্দসংজ্ঞকস্থিরতর- 

. বাযুবিশেষোহস্তি। তদুপরি সহস্রদলমৃদ্ধমুখমেকপদ্মমন্তি। তছুপরি 

অপরবস্লপদ্ুং) তছুপরি চ ষড়দ্লমন্তৎং পদ্মং বর্ততে। 

তন্তোপরি ধ্বজাধঃস্থিতবজ্ীনাড়ীমুখস্তানে ছত্রাকারন্যায়েন বিন্দুযুক্তং 

ুবরিং ব, শ, ষ, স, লনিতাল্পরক্তবর্ণ- চতু্দলাশিতমধো মুখ £ মাধার.:. শু 

সি » পপি শালি ওক ০ ০০০ 

নাড়ীকে যমুন। ও স্ুযুস্তা নাড়ীকে সরস্বতী বলা যার। এই তিন নাড়ী 

বৰ নদীর এখানে বিষুক্ত বলয়! মুক্ত-ত্রিবেণী নামে অতিহিত। 

ন ল্তাতন্ব_অথাৎ মাকড়মার জাল। মাকড়সার জালের সুতা 

যেরূপ সুক্ষ, চিত্রিণী নাড়ী*তরনুরূপ হুল্ষ 

+ দেহস্থিত চর ৰা পদ্ম সমুদায় এই নাড়ীতে মালার স্তায় 

গ্রথিত। এই নাড়ীর স্থুলতা অতি স্থক্্স। এমন কি, একগাছি কেশের 
সহন্রাংশের একাংশ হইবে । পদ্মলমুদায়ও তদনুরূপ স্ুক্ম) কিন্ত অতি 

হু ভাবন! হয় না বলির! চতুরঙ্কুলিপরিমিত কল্পন। করিয়া ভাবনা! করিতে 

হয়। আমি অনেক সাধককে জিজ্ঞাসা করিয়৷ দেখিয়াছি, কিস্তু দুঃখের 

বিষয়, অনেকেই পদ্মের পরিমাণ বলিতে পারেন না! আর এই সকল 

সামান্ত দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় না) কেবল যোগীগ্& দিব্যজ্ঞান দ্বারা জানিতে 

পারেন।* 
ক + পদ্ম 'সমুদায়ই অধোমুখ ও মুদিত, আছে। কিন্তু ভাবনার 

সময় কুগুলিনীর চৈতন্য হইলে তাহারা উর্ধমুখেও প্রস্ক/টিত হইয়া 

থাকে । সেই জন্ত যোগীর। পল্মসমুদায় উর্ধমুখে ভাবন! করিয়া থাকেন। 

অধোমুখ সমুদায় পদ্মের নিয়ে উর্ধমুখ একটি করিয়া পদ্ম আছে। প্রত্যেক 

পল্মের বর্ণনায় তাহ। দ্বিবৃত হইয়াছে। এই মূলাধারপন্মের নিয়ে উর্দামুখে 

ষে এক পদ্ম আছে, তাহ। তিন স্তরে সজ্জিত। প্রথম ত্তরে সহতদল, তছ- 
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সংজ্ঞকমেকপপ্মমন্তি। * তৎকর্শিকামধ্যে শূলাষ্টকাবৃতং চতৃফোহস্ীত- 
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বর্ণ, ধরাচক্রং বর্ততে। তদেকদেশে লমিতি পা পীতবণং ধরাবীজং বিদ্যা 
০] 

পরি অষ্টদল, তহপরি ধন্টটল। এতভিন্ন অন্তান্ত অধোমুখ পদ্মপমুদায়ের 

নিয়ে অষ্টদল এক এক পদ্ম উদ্ধামুখে আছে। * 
* ইহাই “মূলাধার পদ্ম। ইহার চারিদল। চারিদলে যথাক্রমে বং 

শংষং সং এই চারিবণণ আছে এবং ইহার পর্রচতুষ্টয়ে নিত্যা, রামক্ষপিণী, 

প্রিয়ঙ্করী, সনাতনী, তত্ভিন্ন ধোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ, বীরানন্ 
বিদ্যমান আছে। এই মূলাধারপন্ম হইতে প্রথম উদিত নাদরূগবর্ণ 

উখিত হইক়া! হ্বদয়গামী হুইয়াছে। তাহাকে 'পশ্তান্তা”* বলে? যথা” 
শন্বয়ং প্রকাশ। পত্তান্তী স্ুযুন্নামাশ্রিতা ভবেৎ। সৈব হৃৎপন্কজং প্রাপ্য মধ্যমা 

নাদ্দরূপিণী।” নাদ সঙ্গীতের প্রাণ; কিন্তু কেবল বে সঙ্গীতের প্রাণ, তাহা 

নহে, "নাদাত্মকং জগৎ” এবং “ন্ নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা! শিবঃ। 
নাদরূপং পরং দ্যোতির্নাদরূপী পরং হরিঃ।” *হরি এবং হরও নাদ হইতে 
অভিন্ন নহেন। নাদ হইতে সমস্ত স্থষ্ট হইয়াছে । স্থষ্টির পুবে প্রক্ৃতি- 
পুরুষমূর্তিহীন কেবল এক জ্যোতিঃমাত্র ছিল। স্থাষ্টির আরম্ভকালে মেই 
সর্বব্যাপক জ্যোতি; আস্মা অভেদভাবে নাদধিন্দুরূপে প্রকাশমান হয়। 

বিন্দু পরম শিব আর কুগুণিনী নিব্বাণকলান্ধপ1 ভগবতা ত্রিপুরা দেবী 

স্বয়ং নাদরূপা। নাদের অন্ত নাম পরা। এই অন্ত আদি প্রকৃতি 

দেবীর নাম পরা» প্রকৃতি । নূতরাং পরা-প্রকৃতি আদ্যাশক্তিই নাদরূপা। 

নাদের অস্ত নাই,_-মসীম? অপার। তদ্ধেতু গভারজ্ঞানপুর্ণ আধ্যশান্ত্র- 

কর্তা বপিয়াছেন যে, “নাদাবেস্ত পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী । দ্যাপি 

মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহুতি ঝক্ষসি ॥” কথাট। প্রকৃত বটে। যাহারা তত্ব- 
জ্ঞানা সাধক, তাহারা ইহার বথার্থত। উপলব্ধি করিতে পারেন। নাদরূপ 

সমুদ্রের পর পার যখন সরম্বতীর-অজ্ঞাত, তখন মাদৃশ জনের সামান্ত লেখনী 
সবার নাদের স্বরূপ বুঝাইতে প্রয়্ান কর! বিড়ম্বনামাত্র। উপরে যেটুকু 

আভাষ দিয়াছি, তাহাতে সাধকগণ বুঝিবেল যে,_-নাদহ আদ্যাশক্তি । 
1 লং ইতি পাঠ। লং অর্থে ধরাবাজ। হা পাতবণ। 
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তল্জক্রাড়ে বীজান্কুরন্তায়োৎপন্না তদ্বীজ, প্রতিগাদ্য-দে'বতা শ্বেতগজ সমা- 

টা ভ্তৃভূজি! পী্তবর্ণেন্্রতিধা বর্ততে রি তৎক্রোড়ে স্যষ্টিকারক'বরা- 

তয়াক্ষস্থত্রকমগ্লু-্সিত-চতুভু জ-চতুম্মখ- নবান-হূধ্য-প্রকাশ-রক্ত বণ-শৈশবা 

বন্ধ-রঙ্গাভিধে দেবোহস্তি। তৎক্রোড়ে আরর্তনেত্রাহনেকন্র্ধ্যপ্রকাশ। 

রক্তবর্ণ৷ বরাভয়াক্ষ-সুত্র-কমণ্ডলু-লসিত। চতুত্জা ডাকিস্তভিধা তৎশক্তি- 

বিদামানেতি। ধরাচক্রমধ্যস্থানে ধরাবীজ-দক্ষিণে কামকলারপং 1 

তেজোঁময়ং ক্রক্তবর্ং ভ্রিকোণমগুলমেকমন্তি। তন্ম্যধ্যে সহত্র-ুর্যাভান্বর- 

তেজোময়-প্রকাঁশে। রক্তব্ণ-ক্লীমিতি বীজন্ত রূপঃ কন্দর্পনাম। বাযুর্নিবসতি। 

 তর্গধ্যে ব্রহ্মনাড়ীমুখে আম্তকং রক্তবর্ণং স্কোটিনুর্যয-তাম্বর তেজোময়ং 

স্বরস্তুনাম শিধলিঙ্গমন্তি। তন্ত গাত্রং দক্ষিণাবর্ভেন সার্দত্রবারং বেষ্ট- 

ফিত্ব। পরমেশ্বরক্ষরদমৃতপানায় তন্মুখে বিবরমিব সর্পবন্থুখং দত্বা পন্ম-মৃণাল- 

তন্ত-শতভাগৈকভাগবৎ  ুম্মতম-কোটি-কোটি ভাঙ্গ-ভাম্বর বিছ্যললতাকার- 

জ্যোতি-রেখ। উর্ধাধো দ্বিবন্জুকুগলিন্তভিধা নিত্যানন্দম্বরূপ। 

পরমা! কলা ্রকুতিবর্ততে। ইয়মেব গদ্য-পদ্য-বাক্প্রবন্ধং জনয়তি। 

* মূলাধারপল্সের মধ্যে অষ্টশূল-শোভিত চতুষ্কোণ পীতবণ পৃথিবী- 

মগ্ডল এবং পৃ্থীবীজ লং আছে। এবং তদ্বীজ-প্রতিপাদ্য পৃহ্থী-দেবত। 

আছেন। তিনি শ্বেত-গজারূঢ় ) তাহার বর্ণ পীত এবং চারি হস্ত। 

শঁ এই কামকলাতত্ব শিরঃস্থিত সহস্রদলপন্মের বর্ণনায় দেখ। 

+ “এই কুগুলিনী সাড়ে তিন কুগুপাকারে স্বয়স্তুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়। 

আছেন। কিন্তু দেখিতে অর্ধ ওক্কারের প্রতিকততি তুল্য। দেব, অসুর, মনুষ্য, 

মৃগ, কুক্ীর, কীটাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে উহ বিরাজিত আছে। পদ্মো- 

দরে যেরূপ অলির অবস্থিতি, সেইরূপ দেহমধ্যে কুগুপিনী বিরাজিত 

থাকে।” এর কুগুলিনীর অভ্যন্তরে কদলী-কোঁশের ন্যায় কোমল মূলাধারে 

চিৎশক্তি বিরাঞজিত আছে। উহার গতি অতিশয় ছুর্লক্ষ্য। সদ্গুরুর উপদেশে 

এবং সাধকের সাধনাবল ব্যতীত কুগুলিনী পরিজ্ঞাত হওয়া স্ুকঠিন। | 

এই স্থূল দেহাত্মক বীজপঞ্চক কুণ্ডলিনীর অন্তর্গত মূলাধারে প্রাণপঞ্চক- 

রূপে সর্বদা গ্রন্ফরিত হইতেছে । অনুত্মম জীবনীশক্তি কুণগুলিনী দেহে 

অবস্থিতি করিয়া জীবন দ্বার! জীবরূপে, মন ঘ্বারা মনরূপে, সঙ্ক্প ঘার! সঙ্কন্প- 
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চেতনানাং চৈতন্তমিয়মেব। শ্বাসোচ্ছাসক্রমেণ জগতাং জীবঃ £ অন্ুরৈব 
ধার্য্যতে.। * অন্তাঃ প্রকাশনৈর্ন জগৎ প্রকাশতে। অন্তঃ ৮. বুলেঈনখ 

জগদ্বলবদূভবতি। অস্য বুভুক্ষরৈব জীববৃভূক্ষা জায়তে। এবমন্তদপি 

সব্বমূহ্াং। এবমাধার-পল্মং মনসা পশ্ততে। গদ্য-পদ্যাদি-বাকৃসিদ্ধি-জ্ঞানারোগ্য- 

বিভবাদি চ ভবতি। " | 

ইতি মুলাধারপন্মম্ ॥ ১॥ 

রূপে,বোধ দ্বারা বুদ্ধিরূপে এবং অহংভাব দ্বারা অহঙ্কাররূপে অবস্থিতি*করেন। 

তিনিই অপানতা প্রাপ্ত হইয়া সতত অধোভাগে প্রবাহিত। নাভি- 
মধ্যে থাকিয়স্মমান ও উপরিভাগে থাকিয়া উদ্ান নামে অভিহিতক্ছুইরা 
থাকেন। ইহাকে যত পূর্বক “রক্ষা কারতে না পারিলে পুরুষ মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হয়। ইনি যখন উদ্ধী ও অধেো গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়। 
দেহে অবস্থিতি করেন, তখন অন্তমারত-রোধ প্রযুক্ত জীবের ব্যাধির 

আক্রমণভয় বিদুরিত হয়।” 

_ (যো, বা) 
* মূলাধারপদ্ম ও স্বয়স্তুলিঙ্গ অধোমুখ থাকাতে চিত্রিণী-নাড়ী- 

মধ্যস্থিত। ব্রহ্মনাড়ীর মুখও অধোভাগে আছে। দিমুখরিশিষ্ট সার্ধত্রিবলয়া কৃতি 

কুণডলিনী একমুখ প্র ব্রহ্মবিবরে রাখিয়া! ব্রহ্মবার রোধ পূর্ববক নিদ্রা! যাইতে- 
ছেন$ অন্ত মুখ দত্তাহত তুজঙ্গিনার স্তার়। এই মুখ দ্বার! খ্বাস প্রশ্বাস 
হইতেছে, তাহাই জীবের নিশ্বাস প্রশ্বান। শ্বাসবাধুর নির্গমনকালে হংকার 
ও গ্রহণকালে সঃকার উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী এবং সঃ শক্িরূপিণী। 

হংস চারের ভেদ না জানিলে যোগ সাধন করা বৃথা । হংস বিপরীত “সোহহ্ং* 

জীব সব্বদা জপ করিতেছে । যথা--"”সোহ্হং হংসঃ পদেনৈব জীবেঃ জপতি 

সন্বদ11” এই হংস শব্ষকেই অজপা গায়ত্রী বলা যায়। জীব এক অহো- 
রাত্রমধ্যে ২১৬০* বার অজপ। গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে । অর্থাৎ ২১৬০৪ 

বার নিঃশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃ-প্রবিষ্ট হয়। এই শ্বাসবায়ুই জীবের 

জীবন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, “কায়নগরমব্যে তু মারুতো রক্ষপালকঃ। 

প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তে। নির্থমে ছাদশান্থু লং” ইত্যাদি। শ্বাস আকর্ষণের 

সময় দশ অন্থুলি পরিমিত বায়ু শন্ীরমধ্যে প্রবেশ করে? শ্বাম বহির্গত 
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শ্বাধিষ্ঠানপদ্মম্। ৮ 
চি ধানে  উরধাুখ-বন্থদলং কমল়ন্তি। তছুপরি ছত্রাকারেণ 
বিনদুস্িত -বিছাদাভ ব, ভ,ম,য, র,ল লদিতারুণবর্ ষড়দলং স্বাধি- 

ষানাভিধং গল্মমধোসুখম্তি। * তৎকর্ণিকায়াং ' অর্দাচন্ত্রস্ত শৃঙ্গদ্বয়ে 
শ্বেতবর্ণপন্পদ্ধয়ং বর্ততে। তত্র শ্বেতবণণমদ্ধচন্ত্রাকারং বরুণমণ্ডলং বর্ততে, 

তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণৎ বমিতি1 বরুণবীজনস্তি। তৎক্রোড়ে তরদৃবীজ্জগ্রতি- 

পাদ্য-প্াশাংভয়লমিত-দিভূজ-মকরাধিরূঢ়-শ্বেতবর্ণ-বরুণাভিধে। দেবোহস্তি। 
তৎক্রোড়ে জগৎপালক-পীতান্বর শ্রীবৎসকৌন্ত ভধর-নবযৌ বন-শঙ্খচক্রগদ্দাপদ্ন. 

লস্চতুতূ জং -নীলবর্ণ-হরিনাম1! দেবণ্তিষ্ঠতি। তঙক্রোড়ে গ্রাশাহক্ষমালি- 

' কাজোজাম্ুশল্সিতা চতুভূজ। দিব্যান্বরাভরণভূবিত। *গৌরবর্ণ। রাকিণ্যভিধা 

তৎপত্বী বর্ততে। এবং পন্মং পশ্ততো৷ মনসা গঞগতস্থষ্্যাদিকরণসামথ্যদেব- 

ভক্যারোগ্য-প্রতৃত্বাদিসিদ্ধির্ভবতি। 
| ইতি ্বাধিষ্ঠানপদ্মম্ ॥২॥ 

৮ **ঠু মনিপুরপদ্মম। 

নাভিদেশে উর্ধামুখ- 'বস্থদল-পল্মোপরি ছ্াাকারন্তায়েন অবোমুখ-বিন্দু- 

হুইবার সময় দ্বাদশ অন্ধুল বহির্গত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্ত 

পথগমনের সময় নিঃশ্বাদ ২৪ অন্কুল বহির্গত হয় এবং ভোভনে ২৯ অস্তুল, 

গান গাছিবার সময় ১৬ অস্ুল, নিদ্রাতে ৩০ অঙ্কুল, মৈথুনে ৩৬ অঙ্গুল আর 

ব্যায়ামে ইহারও অধিক অঙ্গপি পরিমাণে নিশ্বাস বহির্গত হুইর় থাকে। 
শ্বাস বহির্গমনের পরিমাণ ত্বভাবিক ১২ অঙ্গল অপ! কম“হুইলে আযুরৃন্ধি 

এবং অধিক হইলে আয়ুঃক্ষয় হয় । 

মূল্যধারের উপরিভাগে নাভির নিয়ে ষড় দল 'স্বাধিষঠান চক্র ।-_ইহ! 
অধোমুখ, ইহার নিয়ে বন্থুদল অর্থাং অষ্টদল' এক পদ্ম উর্বমুখে আছে। 

স্বাধিষ্ঠানচক্রের ষড দলে বং, ভং, মং, যং, রং, লং, এই।ছয়টী মাতৃকাবর্ণ আছে। 

এবং ছয়দলে শুর্লুবর্ণ। উগ্রচণ্ডা, ও রক্তবর্ণ। ওর্বতি, পীতবর্ণ! নার্সিক।, হরিদর্ণ| 
চগ্ডা, কুষ্ণবর্ণ। চগুবতী, বিচিত্র চগ্ডিকা আছেন। তত্িন্ন প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, 

অবজ্ঞা, মৃচ্ছণ, সব্বনাশ, ক্রু রতা৷ এই ছর়টা বৃত্তিও ছয়দলে রহিয়াছে । 

1 বমিতি অর্থে বং ইতি! । বং--বরুণবীজ ।--ইহ! শ্বেতবর্ণ। 



যোগ.। | ১8৩ 

সহিত-নীলবর্ণ ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, বর্দনসিসত- মেঘবর্ণ- 

দশদল * মণিপূরাভিধ-পদ্মকর্সিকাস্তরে স্বস্তিকাদিত্রয়লাহ্ছিতং স্বরণ 
ত্রিকোণং বহ্নিমগ্ুলমস্তি । তন্মধো রমিতি 1 রক্করবর্ণং বহ্িবীজং বিদ্যুতে । 

তৎক্রোড়ে তদ্বীজ-প্রতিপাদ্য-মেষাধিরড়ো রক্তবর্ণাষ্রশক্তি-স্বস্তিকাইভীতি- 

'লসিত-চতুভজো বহ্যভিধে! দেবে। বর্ততে। ভৎক্রোড়ে জগন্াশক-সিন্দুরবর্ণ-' 
তম্মভৃষিত-ত্রিলোচন-বরাভয়-লদি ত-দ্দিভর্জ-ব্যাপ্রচম্্ববসনাসন-বষবাহন-রুদ্রাভিধে! 
দেবো রাজতে। তৎক্রোড়ে পীতববন! সিংহবাহন] শুলাস্কুশ-বরাভয়রাসিত- 

চতুতু্জ! সিন্দুরবর্ণা নানালঙ্কারভূষণা লাকিন্ততিধা তৎপত্রী বর্ততে। এবং 
মণিপূরাভিধং 3 পন্মং মনসা পণ্ততো! অগন্নাশাদিকরণসামর্ধ্যারোগৈযেসুরধ্যা- 
দিকঞ্চ জায়তে । 

ইতি মণিপুরপদ্ধাম্ ॥ ৩॥ 

অনাহতপ্স্মম। | 

হৃদয়ে উদ্দমুখ-বন্থদল-কমলোপরি ছত্রাকারন্তায়েনাধোমুখ-বিনুসহিত- 
সিন্দুরবর্ণক, খ, গ, ঘ, উ, চঃ ছ, জল, ঝ) ওঃ, ট্, ঠ বর্ণলমিত-বন্ধ,- 

কপুষ্পনদ্বশবর্ণ-দ্বাদশদলাহনাহতাখা খা পল্মকর্ণিকায়াং অকুপবর্ণং কুর্যা- 
শি. বশ ৪ পপ জা ++. ও 

* এই দশদলে অনুম্বার সহিত দশটা মাতৃকাব্্ণ « আছে। তত্যতীত 

ধাত্রী, বন্ছিরূপা, হ্বধা, স্বাহা, অপর্ণা, মছ্োদরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভর়- 

স্করী, ক্ষেমস্করী এবং লচ্জা, পিস্তনতা, ঈর্ষা, তৃষা, সুষুপ্তি, বিষাদে, কষায়, 
মোহ, ঘ্বণা, ভয়, এই দশটা আছে। 

+ রং ইতি প্মাঠ। রং বন্গিবীজ।--ইহা রক্রবর্ণ। 

£ এই চক্রের নাম "ধঙ্ধগ্রস্থি। সাধক খন কুলকুগুলিনী উত্থাপিত 

করিয়! ষট্চক্ত ভেদ করেন, তখন প্রথমে এই ব্রগনগ্রস্থি ভেদ করিতে হয়। 

কিন্তু এই ব্রহ্গ্রন্থি ভেদ ব্মরিতে সাধকের বিলক্ষণ কষ্ট হয় এবং প্রথম ভেদ 

হইবার সময় সাধকের উদ্রাময় হয়? অধিকন্ত সাধক কূশ হইয়! পড়েন। 

থু এই অনাহত পদ্মের বারোদলে বিন্দুসহিত অর্থাৎ অন্ুশ্বারযুকত ক, 

থ আদি বারোটী মাতৃকাবর্ আছে। তাহার! দিন্দুর সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট এবং 
ত্র বারোদলে যথাক্রমে মঙ্গলা, জাবালিক্লা, মেধা, শিবরূপিণী, শাকস্তরী, 
ভীমা, শাস্তি, ভ্রামরী, রুদ্রকূপিণী অস্থিকা, ক্ষেমা, বুদ্ধিরূপিণী, ইহা ভিন্ন 
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মণ্ডলং।* কচিতন্্রে _নধস্তন'বনুদ্ল-কমলমধ্য হূর্যামগুগমৃভিহিতং | 1 এতদছু- 

ভ্রর্মে সম্ড/ং, তেজ্যোমরমগুলভ্তাতিণয়তবেনোভয়পল্পব্যাপকত্বাং। তত্র ধুত্রবর্ণং 

বটুকোণং বাসুম গুলমস্তি। 'তদেকদেশে ধুত্রবর্ণং ঘমিতি  বায়ুবীঞজং বর্ততে । 

তক্রোড়ে তদ্বী্দপ্রতিপাদ্য-ধুতরবরণ-কুষ্ণসারা ধিরঢুশ্চতুরভ্জো বাযৃভিধে! দেবে! 
বর্ততে। তৎক্রোড়ে জগদ্ ভম্মকার ক'শ্বেত বর্ণাইভয়বরলপিত-দ্বিতুজ-ঈশ্বরাভিধে! 
দেবে! বর্ততে | তংক্রোড়ে বি্্যদাভ-পী তবর্ণ। ত্রিনেত্র। সর্বালঙ্কারভূষিতা পাশ- 
কপালব্রাংভয়লসিতা চতৃভূ'জা মুগ্ডমালাধরা কাকিন্যভিধা তৎপত্বী বর্ততে। 
বারুমগুলমধ্যে রক্তবর্ণং কামকলারূপং তেজোময়ং ভ্রিকোণমগ্ুল- শ মধাস্থ- 

কোটি বিহ্াত্তান্বর-ন্থবর্ণব্ণ-বাগাখ্যশিবলিঙ্গমন্তি। তন্মস্ত কে-শ্থেতবর্ণ তেজোময় 
১. টি 
"আশা, চিন্তা, চে্টা, মমতা, দন্ত, বিকলতা!, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপ- 

উতা॥ বিতর্ক, অন্থতাপ এই দ্বাদশ বৃত্তি যথাক্রমে দ্বাদশদলে আছে । - 

* এখানে অরুণবর্ণ হূর্যযমগুল আছে। চন্ত্রমগুল হইতে যে সমুদায় 
অমৃত ক্ষরণ হয়, এই হৃূর্ধামগুলে তাহা! গ্রস্ত হয় । সেই জন্ত যোগীর! উদ্ধপদে 
হেটমুণ্ডে থাকিয়া গুয়পদেশান্ুরূপ কৌশলক্রমে ক্ষরিত অমৃত হৃর্ধযমগুলে 
গ্রস্ত হইতে রক্ষা করেন। সহশ্রার-বিগলিত স্ুধ! আর হুয্যমণ্ডলে না আপিয়! 
চন্্রমগুলে রক্ষা করা হয়, তাহাতে দেহ বলি পলি ও জরারহিত এবং দীর্ঘ- 
ভীবী হয়। এইরূপে উদ্ধপদে হেটমুণ্ডে থাকার নাম প্বিপরীতকরণ মুদ্রা ।” 

কিন্তু ইহা* লম্পূর্ণ গুরূপদেশসাপেক্ষ--"গুরূপদেশতো৷ জ্ঞেয়ং ন চ শাস্তার্থ- 
কোটিভিঃ।” 

1 ছ্বাদশদলখিশি্ই অনাহতপন্মের নিয়ে উন্ধমুখ ষে অই্দল পদ্প 

আছে, কোন তন্ত্রের মতে তাহাতেই তাহুভবন বা*্র্যমগুল আছে। চক্রা- 

বলিরহম্মকার পরমহংস মহাশয় উওয় সত্য বলিয়া সামপ্রস্ত করিয়াছেন । 
হাদরমধ্যস্থ এই অষ্টদলকমল ইষদেবতা-চিন্তার স্থান। বাহার! স্থুলমূর্তির 

ধ্যান করেন, তাহার। এই অষ্টদল পন্মেই গুরূপদিই্ মূর্তির ধ্যান করির়! 

খাকেন এবং দেবযুর্তির মন্তকের উপর অধোমুধ দ্বার্দশদল অনাহতপল্প 

ছাতার ন্তার রহিয়াছে চিন্তা করিতে হয়। 

£ যং ইতি পাঠ। যং--বায়ুবীল্দ। ইহা ধুত্রবণ। 

শ্ব এই ভ্রিকোণমণ্ডলকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে। 

শপ 
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চৃক্মতরমণি-বিশেষোস্তি, তন্মধ্যে ধৃ্ীকম্পন-বিনিরমুক্ত-দীপকলি কাকীি-বেতব 

ংস ইতি বীজ-গ্রতিপাদ্যাহঙ্কারাশ্রয়-তেজোবিশেযোধস্তি *। অয়মেব জীব 
ইত্যচ্যত। যঃ কর্ম্মফন্স-সুখছুঃখাি-ভোগী তবতি। 

(ক্কচিত্তন্ত্বে বাযুমূর্তিক্কন্ধে জীব ইত্যভিহিত্তং তদপি সত্যং যাতায়াতে 

ঘায়োঃ স্বন্ধারঢত্বাৎ।) ত্রিকোণদক্ষে কল্পতরুর্বর্ভতে । ঘস্মাদিচ্ছছুরূপ- 
ফলমিচ্ছাবস্তঃ প্রাপ্নবন্তি। অতএবেদং অনাহতাখ্যং পদ্মং কল্পতরুরুচাতে | 

* ইনিই জীবের জীবাত্বা। নির্বাত-দীপকলিকার ন্যায় রহিয়াছেন। 

এই জীবাম্মা সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। "কাক 
তন্ত্রের মতে “বাযুমূর্তিক্কদ্ধে জীব 1” পরমহংস্ মহাশয় বলিতেছেন, ভাহাও 

সঙ্গত। কেননা, বাযু যাতায়াতে অর্থাৎ বানুদ্ারা চালিত হুইয়! অনাহৃত 

পদ্ম হইতে “হংস” নাসিক দিয়া শ্বাস-প্রশ্বারূপে বহির্গত হইতেছে । “কিন্ত 
সীম দেহতত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী ও পরমহধন মহাত্মাদের রন্ুখাৎ আমি অবগত হুইয়াছি 

যে, জীব হইতে শ্বত:ই হংসধ্বনি উিএ হইতেছে। “ন+ আহত -_ অনাহুত, 

অর্থাৎ বিনা! আঘাতে ধ্বনি হয় বলিয়া হদয়স্থিত জীবাধার পদ্মের 

'অনাহত”, আখ্যা হইয়াছে । হংস-বীজ মনুয্য-দেহের জীবায্মা। আমি 

তীর্থ-পর্যটন সনয় পরমযোগী সন্ন্যাসী মহাত্মদের নিকট গুনিয়াছি যে, 

বাণাখ্য শিবলিঙ্গ মন্তকন্থিত মণিমধ্যে হংস-বীজ-গ্রতিপাদ্য তেলোময় 

জীবাত্বা। জীবাত্ম। হইতে শ্বতঃই হুংস্ধ্বনি উখিত হইয়া থাকে.। গুরূপ- 
দেশে এই হংসধ্বাঁন সাধক্পের কর্ণগোচর হয়। এই হুংদ-বিপরীত “সোহহং, 
সাধকের সাধন! । আমি পঞ্চবটী থাকার সময় জনৈক পরমহংস সিদ্ধ 

মহাঁপুরুষের সেব! করিয়া এ বিষয়ের অনেক গুঢ়তত্ব গুনিয়াছি।' কিন্ত 
তাহার আজ্ঞা, উপযুক্ত পার ব্যতীত সাধারণ্যে প্রকাশ নিষেধ। এজন্য 

এখানে সকল বিষয় বিস্তারিত করিয়| লিখিতে পারিলাম ন!। তিনি বলেন 

যে, “মন্য্যের হৃদয়ে অনাহত পদ্মে জীব অহোব্রাত্র সাধনা বা যোগ, অথবা 

ঈশ্বর চিন্ত! করিতেছে; কিন্তু সদ গুরুর অভাবে এব নিজের অন্তান-তমসাচ্ছন্ন 

বিষয়-বিমুঢ় মন তাহা উপল“ করিতে পারে ন11”” কথ? প্র্কৃত বটে। থে 

দিন তিনি আমাকে কপ! করিয়া কৌশল দেখ[ইয়াছেন, সেই দিন. হইতে তাহার 
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ধদিতান্ুরণিং পুজোপকরণাদিকমিহ পভাতে।* পদ্মমিদং সর্বদেবগীঠময়ং & | 
এধমনাহতাখ্যং পদ্মং মনসা পাশ্ঠাতাহ্ণিমাদিসিদ্ধিজ্ব! অনুগত! ভবস্তি। 

ইতি অনাহতপন্ম 11 ৪ * 

সত্যতা! উপলব্ধি করিতেছি। স্ুকৃতিবলে সাধকের ভাগ্যবশে যি সগুরু লাভ 

হয, তাহ! হইলে “হংস+, এবং ইহাতে “সোহং১ কৌশল অবগত হুইয়। স্বত 
উত্িত অশ্রতপূর্ব অলোকসামান্য অনাহতধ্বনি শ্রবণ করিয়া! অপার্থিব 

পরমার উপভোগ করিতে পারেন। ম্বতঃ উখিত প্রথবধবনিকেও অনাহত 
শ্ববণি বলে। | 

* এই অনাহতপদ্ম সকলেরই ইট্টদেবতার পীঠস্থান। সদগুরুর 

পায় এই পীঠ বুঝিতে পারিলে আর বাহিরে একান্ন পাঠ দেখিতে দৌড়িতে 

হয় না । অন্যাপি পূজার সময় স্বহৃদয়ে হস্ত রাখিয়৷ পীঠন্যাস করিবার 

নিয়ম প্রচলিত আছে & কিন্তু পুজক কিন্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি পুরোহিত 

মহাশয়ের! পীঠন্যাস করিয়। থাকেন মাত্র; প্রকৃত তত্ববোধ প্রায়ই নাই। 
ধদয়মধ্যে অনাহত পদ্মের সম্মুখে যে অপূর্ব আসন রহিয়াছে, তাহা জানিতে 
গারিলে আর বাহিরে একমুণ্তী, দ্বিমুণ্ডা, পঞ্চমুণ্ী প্রস্থতি আনন প্রস্ততের 
জন্য লালায়িত হইতে হয় না। সদৃগুরু ও জ্ঞানের অভাবেই লোকে মাটীতে 

আসন প্রস্তত করিয়া থাকে। আর এই পদ্মে স্ব স্ব ই্টদেবতার পুজার যথা- 
যোগ্য উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই জন্য অনাহত পদ্মের অন্য 
নাম কল্পতরু। অর্থাৎ কল্পতরু-সমীপে যেমন যাহঃ চাহিবে, তাহাই পাওয়া 

যাইবে, তৈমনি এই অনাহত পদ্মে জপ-পুক্গাদির জন্য যাহ! খু'জিবে, তাহাই 
পাইবে । এই সকল সম্যক্রূপে না জানা হেতু:বাহিক পুজা-অর্চনার এত 
আড়ম্বর। হর্দি সাধকের ভাগ্যবলে সদ্গুরু লাভ হয়, তাহা হইলে 

অনাহুত পদ্মেই সমস্ত পাইতে পারেন। সদগুরু-প্রসাদে দিব্যচক্ষু প্রভাবে 
দেখিতে পাইবেন যে, অনাহত পদ্ম যথার্থ কল্পতরু। 

+ এই অনাহত চক্রে নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। ষটচক্র ভেদ করিবার সময় 
প্রথমে মণিপুর চক্র থ| বন্গ্রস্থি ভেদ করিয়। পরে এই বিষ্গ্রন্থি ভেদ করিতে 

হয্ব। বিষুঃগষ্থি ভেদ করাও কিছু ক্টকর। 
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রিশুদ্ধচক্রমৃ। ৃ 
কঠদেশে উদ্ধমুখ-বসুদল-পন্মোপরি, ছ্রবদধো সুখ বিন হিতশোধপুর্িবর্া- 

₹কারাদিযোড়শন্বর-লামিত-ধুতরবর্ণ-যোড়শদল-ভূষিত-বিশ্ুদ্ধা খ্য-পদ্স- * কর্ণি* 

কান্তর্গত-শ্বেতবর্ণ-চন্দ্রমগ্ডল-মধ্যত্থ-স্ফটিক-সঙ্কাশ-হমিতি-- 1 নভোবীজক্রোড়- 

দেশস্ব-তদ_ বীঞ্জ-প্রতিপাদ্য-হিমচ্ছায়া-নাগো'পরি-স্কটিক-নির্্মলাভ-ুক্লান্বরধর- 
পাশাভীতান্কুশবর-লসিতচতুভূজাকাশাভিধো! দেববিশেষো বর্ততে ৮ তৎ" 
ক্রোড়ে ত্রিলোচনান্বিতপঞ্চমুখ-লসিত-দশভূজবিরাঁজিত-সদসতকর্ম্মনিয়োজক- 

বাত্রচর্ধাম্বরধর-সদাশিবাঁভিধো দেবোহস্তি  তৎক্রোড়ে তদার্ঙ্গত্বেন চাজী- 
য়ামুতপ্লাবিত-তন্গশর-চাপে-পাশতৃৎ শুলীষুক্কা-চতুভূ্জা পীতবসন! রা 
শাঁকিন্যভিধা তৎপত্বী ধর্ততে। এবং বিশুদ্ধাখাকমলং মনসা পশ্ঠতো৷ জন্ম- 

মৃত্যুজরাপাশরাহিত্যং ভোগাদিকঞ্চ জাঁয়তে ॥ ৫॥ ইতি বিশুদ্ধপদ্মং /। 

* এই পদ্মের যোড়শ দল & ইহার এক এক দলে অং আং ইং ঈং 

উং উংখং ঞ্ং ৯ং ৪২ এং তং ওং ওং অং অঃ এই “ষোড়শ স্বরবর্ণের এক 

এক ৰর্ণ আছে। তত্র ব্রহ্মানণী, চত্ডিকাঁ, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, 

বৈষ্ণবী, ছুর্থা, নারসংহী, কালিকা, শিবদূতী, বারাহী; *মোহিনী, কৌশিকী, 
শান্করী, জয়ন্তী, এতদ্যতীত নিষাদ, খযভ, গান্ধার, ষড়জ, মধাম, ধৈবত, পঞ্চম 
এই সপ্তমস্বর সপ্তদলে আছে। ব।কি নবদলে বিষ, হু", ফট, বৌধট$ বষট,» 

স্বধা, ম্বাহা, নমঃ ও অমুত বিদ্যমান আছে। 

+ হং ইর্তি' পাঠ! হং আকাশবীজ। হ সদাশিবের আত্মা এবং 
আকাশই সদাপিবের বিরাট মূত্তি। আকাশের নামও লিঙ্গ; যথা ্দপুরাণে__ 
«“আকাশং লিঙ্গমিত্যাহঃ পৃথিবী তস্ত পীঠিকা। আলয়ঃ সর্দদেবানাং 

লয়নাল্লিঙ্গমুচাতে 0৮ অর্থাৎ আকাশের নাম লিঙ্গ; পৃথিবী আকাশের 
বেদ্িকা। এই আকাশ সর্বদেবের আলয় ও নকলের লয়স্থান বলিয়া লিঙ্গ 

শবে অভিহিত হইয়া থাকে। 
+ এইস্থানে সকলেরই মূলমন্ত্র বিদ্যমান আছে । 

॥ এই চক্রের উপরি তা'লুমূলে রক্তবর্ণ দাদশ-দলবিশিষ্ট একটি গুগ্ুচক্র 

আছে। তাহার নাম ললন[চক্র। ইহার এক এক দলে যথাক্রমে, শ্রদ্ধা 
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আজ্ঞাচক্রম | 

ক্রবোমধ্যে বসুদলপগ্মোপরি ছত্রাকারন্তাক্নাবস্থিতাহধো মুখবিন্ুসহিত- 

গুরুবর্ণ হ, ক্ষ বর্ণ লসিতশশাঙ্কমগ্ুলাত-দলছদয়- * সহিতাজ্ঞানাম-পদ্ম-কর্ণি- 

কায়াৎ তেজোময়ং শুরুবর্ণৎ ত্রিকোগণমগ্ডলমন্তি। + তদেকদেশে শ্বেতবর্ণং 

বিশ্মুমাত্রং বীজ্রমস্তি। তৎপার্থে তদ.বীজগ্রতিপাদ্য-মনঃ প্রবর্তক মন্বা সিত্য- 
ভিধানব্রাভয়লস দ্থিভূভ্-দেব-বিশেষোহস্তি। তৎপার্থখে জগন্লিধাঁনশ্বেতবর্ণ' 

দ্বিভূজব্রিনেত্র-শিবাভিধো। জ্ঞানদাত1 বর্ততে । তৎক্রোড়ে শশীসমগুরুবর্ণা 

ষড়ব্জ1 বিদ্যা-ুদ্রা-কপাল-ডমরু-জপবটি- $ বরাতয়-শর-চাপান্ুশ-পাশ- 
স্পক্থর্দ-লসিতা ছবাদশ-ভূজ1 হাঁকিন্তভিধা তৎপত্বী বর্ভতে। মণ্ডলা-পরদেশে 

মহৎ-সন্নিধানে অতিশয়স্থক্জ্ঞানজনকং সর্ব-কর্মণি জীবস্য প্রয়োজক 

মনোহ্ন্তি। মগুলমধ্যে তেজঃপুপ্ররূপং অতিশয়স্থক্ষ-জ্ঞ!নশক্তিময়ং শিব- 

লিঙ্গং বর্তত্ে। এতৎপর্য্যস্তং বজ্তানাড়ী। ন! চাধোমুখধুস্ত,র-পুষ্পবদিতি 

চিত্রিনী-সঙ্গত-হুক্মতম-মূলরন্ব'াৎ ষট্চক্রাণাঁং বজ্রবদাচ্ছাদন-করিনীতি বজা! 
মেরুসমাপ্তিক্সিতি বভ্তাস্ত! ৷” খু 

্ 

সম্ভোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি) সম্ভ্রম, ভীর্শ ও 
শুদ্ধত1 এই দ্বাদশটা বৃত্তি আছে। 

* আজ্ঞাক্রের ছই দলে হং ও ক্ষং এই ছুই বর্ণ আছে। ছুই দলে 

বলগ্রমথিনী, বলবিকরণী এবং ইহার ছুই দলে ও কর্ণিকায় সত্ব, রজ, তম এই 

তিন গুণ আছে জার কর্ণিকার মধ্যে লং এই বর্ণ, গুপ্ত রহিয়াছে। এই 
আজ্ঞাচক্রকে কুদ্রগ্রন্থি বলা! যায়। ইহ! ভেদ হইলেই কুগপিনী স্বয়ং উিত 
হুইয়। পরমশিবে সংযুক্ত হন। ব্রহ্ষগ্রস্থি ভেদ করিবার সময় সাধক রুশ হুন। 

1 ত্রিকোণম'ডলের তিন কোণে ব্র্ধা, বিষু' ও মহেখর আছেন বপি- 
যলাছি, কিন্ত এই আক্ঞাচক্র বা! কুত্রগ্র্থি ভেদ করিতে পারিলে সাধকের আহার 
ও মল অতি কম হইবে। বিশেষতঃ অল্নাহারজনিত দৌর্বল্য বা! কশতা 

ইইবে না? প্রত্যুত শরীর বৃান্তি ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইবে। 4 জপমাল! । 
থু মুলাধার-পদ্মব্ণিত বজানাড়ী এইখানে শেষ হইয়াছে। আজ্ঞা- 

চক্রের উপরে একটা গুপুচক্র আছে; তাহার নাম গনশ্চক্র । মন- 
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ইত উদ্ধ নুষুয্লা-ইড়া-পিদ্বুলান্লাং মেলনস্থানং ত্রিবেণীতি মুদ্রঞত *। 
ত্রিবেণ্ার্ধ-সুযুক্া-মুখাধঃস্থানে কপাটস্বরপার্দচন্্রীকারমণ্ডলবিশেষে বর্ডৃতে। 

তছপরি তেজঃপুজশ্বর পৃবিন্দুরেকে| বর্ততে। তছুপরি উদ্ধাধোভাবেন দত্তা- 
কার-তেজোরেখ] নাদাখ্যা 1 বর্ততে । তদুদ্ধ-ত্রিকোণ-শ্বেতবর্ণৎ তন্মধ্যে 

শ্ক্রের ছয়টা দল। ইহার এক এক দশে যথাক্রমে শবজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, 

রূপজ্ঞান, আত্রাণোপলব্ধি, রসোপযোগ ও স্বপ্ন এই কয়েকটি বৃত্তি 
জাছে। আমি কাশীধামে অবস্থিতির সময় মদীশ্বর নিত্যারাধ্য অসীম্কশান্ত্রজ্ঞ 
সাধক-শ্রে্ঠ গুরুদেবের' প্রমুখাৎ গুনিয়াছি এবং মালদহ-জেল্ঠবাসী পরমভীঙগী | 

জনৈক ব্রহ্গচারীর স্বহ্ত-চিত্রিত একটা মনশ্চক্রে দেখিয়।ছি যে, মনশ্চক্রের 
এক একটি দল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। অর্থাৎ কোন দল সাঁদা, কোনটা 

পীত, কোনটা লাল ইত্যাদি। এরূপ বিভির বর্ণে রঞ্রিত হইৰার বিশেষ 

কারণ এই যে, রংবিশেষে গুণের তারতমা আছে! যমন ঘটিকা যন্ত্রের কাট! 
এক, ছুই প্রভৃতি নির্দিষ্ট ঘরে গেলে সময় বুঝ! যায় ; তেমনি মন কাটার স্তায় 

ঘুরিয়া যদ্দি শ্বেতবর্ণ দলে উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে সেই নমন্ব মানবের সব্ব- 
গুণের আবির্ভাব হয়। মন যদি লালবর্ণ দলে উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে 

রজোগুণ-সম্ভূত ক্রোধাদির উদ্রেক হয়। এইরূপ প্রত্যেক দগ্জলর বিভিন্ন 
রংয়ের বিভিন্ন গুণ আছে। সে সমস্ত এখানে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাহার 

ধিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় 
* ইহাকে যুক্ত-ত্রিবেদী বল! যায়। কারণ গঙ্গারূপা ইড়। ও যমুনা- 

রূপা পিঙ্গলা এবং সরন্ব তীরূপা! স্ুষুস্না মূলাধার হইতে পরম্পর পৃথক্,গ্রবাহিত 

হইয়া এইন্বানে একত্র জংমিলিত হইয়াছে । ইহার অন্ত নাম তীর্থরাজ। 
জ্ঞানসন্কলিনীতে বপিয়াছেন যে, “ইড়। ভাগীরথী গঙ্গা,।পিঙ্গল। যমুনা! নদী, 

তয়োর্মধ্যগত1 নাড়ী নুযুক্নাখ্যা সরম্বতী। ত্রিবেণী-সঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ 

স উচতে ॥৮ | | 

+ নাঁদততব মূলাঁধার পন্মের বর্ণনায় ব্লিয়াছি। সাধকগণ তদৃষ্টে নাদের 
স্বরূপ বুঝিবেন। | 



১৫০ . বেদব্যাস | 

শিবাৎ+হঞ্গরং শক্কিরূপং হকারার্দাং বর্ততে |, এতদেব বাযুলয়কারণং | ইত 

উদ্ব? ধাযুরপসমর্পিতং নার্থছি। এতৎপর্য্য্তং ন্থযুন্না নাড়ী, যা ব্রদ্ধাগুমিতি 

্থ্টিবিস্তিরভি ধীয়তে তদুর্ধে সহশ্রারমূণালরূপা শ্বেতবর্ণ, শঙ্খিনী নাড়ী। নুযুন্ত" 

শঙ্খিনোঃ সংযোগো নাস্তীতি তন্মধাস্থানং তেঝোময়ং তায়কব্রন্ষস্থামং *। 
অত্র ব্রহ্ষনাড়ীমাশ্রিত্য তারকবীজং প্রণবেো 1 বর্ততে। এতৎপর্যাস্তং 

« আজ্ঞাচক্রের উপরে ন্ুযুয্নার শেষ. হইয়াছে। ভৎপয় গ্থেতবর্ণ 
শঙ্ঘিনী নাড়ীতে শিরঃস্থিত সহঅদলপদ্ম আছে। সুতরাং সহত্রার যুখাল- 

শ্বরূপু ণঙ্খিনী নাড়ী। শঙ্খিনী নাড়ীর সহিত সুযুক্ন(র সংযোগ নাই। ন্ুযুয়্ার 
শেষ ও শণ্খনীর আরম্ভ এতছুভয়ের মধো যে স্থান, তাহাই তারকবঙ্বস্থান। 

যোগীর! ইহাকে নিরালম্বপুরী বলিয়া থাকেন। এইখানে তারকবীজ প্রণর 
আছে, (প্রণবের টিগ্ননী দেখ।) 

1 এই প্রণব বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মর্ূপ এবং শিব শক্তি বা প্রকুতি- 
পুরুষের সমাযোগে গ্রণথরূপ। শিব শবে ইকার; তদাকার গজকুস্তাকৃ্ি 
অর্থ *ও” কার। ওকাররূপ পর্য্যঙ্কে নদীরূপা দেবী; তছুপরি বিশ্দরূপ 

পরমশিব। তাহ! হইলে ওক্কার হইল । ন্মুতরাং শিবশক্তির লমাযোগেই 
ওঙ্কার। এই ওস্কারের স্ৃগ মৃত্তি তৃতীয়া মহাবিদ্যা-যোড়শী বা রাজরাজেশ্বয়ী 

রূপ প্রকাশিত। তদ্যথা-_কুদ্র ব্রন্মাগুরূপ শরীরে র.মধ্যে ষট্চক্রে দেখা যায় যে, 
মূলাধারে ব্রন্ধা, স্বাধিষ্ঠানে বিষু, মণিপৃরচক্রে রুদ্র, অনাহতচক্রে নারায়ণ এবং 
বিশুদ্ধচত্রে সদাশিব; তছুপরি আজ্ঞা চক্রে প্রণব আছে। এতৎ দৃষ্টে তত্বজানী 

মহাযোগীগণ ষোড়শী মূর্তি গ্রকাশ করিয়াছেন। ষোড়শী দেবীর সিংহানের 
নিয়ে ব্রন্ধা, বিষু, রুদ্র, নারায়ণ ও সদাশিব এই পঞ্চদেবতা সিংহাসনের 
পাদন্বরূপে আছেন। তছৃপরি শিব শয়ান রহিযছেন, তছুপরি নাদরূপা 

ভগবতী ও বিন্দুরূপ পরমশিব। তাহা! হইলেই দেখ, রাজরাজেশ্বরী দেবীর 

স্বরূপ শক্কার এবং ওক্কারের স্থৃলমূর্তি বজরাঞেশখরী। এইরূপ হিন্দুর সকল দেব- 
দেবীর প্রতিমুর্তির আধ্যাত্মিক ও গভীর ভাব আছে। তত্তিন দেব-দেবীর 
মূর্তি কেবল কল্পনাপ্রস্থত নহে।: কিন্ত আমরা জ্ঞান ও শিক্ষার ভাবে 
মৃর্তর প্রকৃত তত্ব হদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই প্রণব ব্রাহ্মণ জাতির সমস্ত 



আজ্াচক্রম্ | ১৫১ 

গচ্ছত্তং জীবং পরমেশখ্বরং গ্রাণয়ভীতি * তারকমিদমুচ্যতে। শাড়ী. 
হুযুগ্নাধারকবাটং ভিত্বাপঙ্খিনীমধ্যবর্জনা পরমেশ্বরাস্তস্থায়িনী এবং 
আজ্ঞানামকমলং মনগা পশ্তুতো। দিব্জ্।নং বাকাসিদ্ধি-খেচরত্বাদিকং 

জায়তে 1॥ ৮ 
| ইতি আজ্ঞাচত্রম্ 1 ৬ ॥ 

মন্ত্রে আদিতে সংযুক্ত করিতে হুয় এবং বৈদিক গায়ত্রীর আদি, মধ্য ও অন্তরে 

প্রণব সংযুক্ত আছে। কিন্তু প্রণব উচ্চারণে একমাত্র ব্রাঙ্ষণ জাতিরই 
পূর্ণাধিকার। 'শৃদ্রাদির প্রণবোচ্চারণে অধিকার নাই ; শাস্ত্রে নিষেধ । ৯৬. 

*:* প্রশ্মনাড়ী আশ্রিত তারকবীঞ্জ গ্রণব যেখানে, সেইখানে তারক- 

ব্রহ্মস্থান বা নিরালম্বপুরী । জ্ঞানসম্পন্ন সাধকগণ এই নিরালম্বপুরীতে 

জ্যোতির্খয় ঈশ্বর সাক্ষাৎ করেন। যট্চজ্জ ভেদ হইলে সাধক শ্রর্ণং এই 
ধহ্গস্থানে গমন করিতে সক্ষম হনপ এইখানে পরেমেশ্বর ব তারকক্রহ্গ কিম্বা 

শিব শক্তি হরি সকলেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দেব-দেবীর বী্রস্বয্নপ মূল 
গ্রণব এখানে বর্ভমান। কিন্ত সদ্গুরর কৃপা এবং মাধনবল ন| থাকিলে 

মানব শ্বদেহস্থিত ঈশ্বরস্থান ও ঈশ্বর পরিজ্ঞাত হইঘ্ে কিরূপে? আমার 
জনৈক কুটম্ব সাধকশ্রেষ্ঠ গাহিয়াছেন,_-“মিছা কেন মন-ত্রমিছ বাহিরে, 

চলনা আপন অস্তরে। বাহিরে যা তথ কর, অবিরত সে ত আজ্ভাচক্রে 
বিহরে ||” মা 

1 আজ্ঞাচক্তে পূর্ববর্মিত মনশ্চক্রের £উপরে সোমচক্র নামে একটি খপ্ত- 
চত্র আছে। গ্রকান্ত ছয়টা চক্র ব্যতীত ললনাচক্র, মনশ্চক্র ও সোমচক্র 
এই তিনটা গুপ্ত চক্র। এই হিন চক্র সহিত সর্ধশুদ্ধ নঙ্নটা চক্র । "নব চক্র 

পরিজ্ঞাত না হইলে সাধকের সাধন! ও জ্ঞান বৃথা । এজন্যে জগদ্গুরু 

মহাদেব বলিয়াছেন-- 
“নবটক্তরং ফলাধারং খিলক্ষং ব্যোমপঞ্চকং। 

সমগ্রং যো ন জানাতি ম যোগী নুমধারকঃ ॥ 

এই গুপ্ত সোমচক্রের যোড়শদল। যোষউশদলকে ষোড়শ কল! বলা যায়। 

তাহার এক এক কলা যথাক্রমে কৃপা, মুছুত1, ধৈর্ধ্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পৎ্, 
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. শানেশে উর্ধধমুখ-শ্বেতবর্ণ ঘা দশল- কমঝ-কর্ণিকোপরি কোণ-লখিত-হ) 
ল, ক্ষ্বর্ণভুষিত-অকণাদি-ত্রিকোণাত্মক * শক্তিমণ্লমধাস্থ-চারুতরাধ্বয়ব- 
দ্িভুজতেজোময়কা ম কলা মূর্তি'মস্তকে-তেজো ময়-বিদ্দুরন্তি তদুপরি দণ্ডাকার* 
তেজোময়নাদে!। বর্ততে 11. তছুপরি অগ্নিশিখাকার-তেতঃপুঞ্জোন্তি। 

তছুপরি হুংসপক্ষি-শয্যাকারতেজোময়ং পীঠং--তছ্ুপরি হংসাসনং 
তছপরি এহুনতুলিক1 তদুপরি শ্বেতবর্ণং বাগ্ভববীজমস্তি 8 

হান্ত, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, স্ুস্থিরতা গান্তীর্ধ্য, উদ্যম, অন্দোক। ওদার্যা 

৬91 গ্রতা নামে অভিহিত 

এই সোমচক্রে সোৌমযকজ্ঞ করিতে হয়। ধজ্ঞান্তে ইহা হইতে যে অমৃত 
ধারা প্রবাহিত হয়, তাঁহাকেই শান্ত্রদরশী খষিগণ সোমধার! বলিয়াছেন । ॥ইহা 

গান “করিতে হইলে জিহ্বাকে উ্িত করিয়| তালুমূলে রাখিতে হয় । এই 
অমৃত পান করিলে অভূতুপূর্বব নেশা হয়। চক্ষু আপনি অর্ধনিমীলিত ও 

স্থির থাকে; ক্ষুধা তৃষ্! থাকে না। এইরূপে খেচরী মুদ্রা সিদ্ধ হয়। সব্গুরু- 
প্রমুখাৎ কৌশল অবগত হইতে হয়, নতুব! শান্ত্রপাঠে ইহার আম্বাদ পাওয়! 
যায় না। 

* শিরোদেশে উর্দমুখ ঘাদশদল এক কমল আছে। তাহার কর্ণিকায় 

ভ্রিকোণ।  এ্রত্রিকোণের এক কোণে হ, ও অন্ত এক কোণে ল, আর এক 
কোণে ক্ষ, এই তিন অক্ষর আছে। তত্তিশ্ন তিন দিকে অ আ! প্রতি স্বর ও 
কখাদি ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদয় রহিয়াছে । এই ব্রিকোণ মণ্ডলকে যোনিপীঠ বলে। 

কোটিচ্ত্-সম্কাশ জ্যোতিরাশি ইহার মধ্যবিন্দু হইতে নির্গত হুইয়! মেরুমধ্যস্থ 
বনজ আলোকিত করিয়াছে । জ্ঞানচক্ষুর দ্বার! দেখা যায়। ৰ 

1 নাদতত্ব প্রথমে মূলাধারপদ্সে বর্ণিত হইয়াছ'। 

£ এই হংমের শরীর জ্ঞানময়, ছুই পক্ষ আগম ও নিগম। চরণ হট 
শিবশক্তিময়, চঞ্চপুট প্রণবস্বরূণ, নেত্র ও ক কামকলারপ । 

চক্ষুতে টান পড়িলে কাম মোহিত হয়। এই জন্যই মহাদেবের কটাক্ষ 
কন্দর্পের বিনাশ শান্কে লিখিত আছে। 

8 বাগৃভববীজ অর্থে এং | ইহাই গুরুবী। 
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তংপার্খে তদ্বীত্র গ্রতিপাদধং গত বর্ণং কেটি হাতা বরং পতিলস- 
দ্বিতুপশ্বেতমালাগন্ধাপ্ধরধবং সর্ব ভরণভূষি তং দকরুণলোচনাবলোকিত-বিশ্বং 
সুধারুচিরাতপানন্িিতন্সেরবদনপন্বজং এরদেবং ধ্যায়েৎ। * তদ্বামক্রোড়ে 
বামকরধূতকমল! দক্ষকরেণ বেষ্টিত ্ রাগুরু কলেকর! রক্তবসনপরিধানপর্ব্বালঙ্কার- 
ভুষিতা স্ুধাধারা প্লাবিতশরীর। উদ্যদাদিতাসক্কাশা! রক্তবর্ণ গুরুপত্বী বর্ততে । 
তদুদ্ধে ছত্রাকারন্যার়েন অধোমুখং রক্ত-কিঞ্রন্ধং শ্বেতবর্ণং সহত্রদলপন্থামস্তি। 
উদ্ধাধোভাবেন পঞ্চাশদ্দলে পঞ্চাশদ্ বর্ণমন্তি। 1 তৎকর্ণিকায়াং ততনুধাধারা- 
সারাৎসারপ্লাবিতশ* শীমগুলান্তর্গ তকোণলক্ষিত হ, ল, ক্ষবর্ণ-লসিতাহস্তথাদি- 
অিরেখাত্্ক 7 তেজোময়পক্তিগগুসাত্তরগ ততেজোময়বিসর্গাকারুমণ্ডলবিশেষ্ইী 
পর্ধি মধ্যাহকালীনকোটিমার্ভ ম্বরবিনদুূপতেজোময়গুদধন্ফক নিরশরলশ্বেত- 
ৰর্পরমশিবাভিদো ণ জগহ্ৎপত্তিগালন-নাশ-করণশীল-জগনদীশ্বরো! বর্ততে। 

* এইথানে সকলেরই গুরু 'সছেন। এব এখানেই গুরুদেবের ধ্যান 

করিতে হয়। সহত্র-সথধ্যাংশু তুল্য জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে যে পুরযোত্তমমৃত্তি 
দুষ্ট হয়, তিনিই সমস্ত জীবের গুক। 

1 সহঅদ্লপন্মের চারিদিকে .পঞ্চাশদল বিরাজিত্ত আছে এবং উপরি 

উপরি. কুড়ি থাকে সঙ্গত | : পঞ্চ/শদলে স্বর ও ব্যঞ্রনাদি পঞ্চাশ বুণ আছে। 

প্রত্যেক স্তরে পঞ্চাশদলে পঞ্শশবর্ণ রহিয়াছে । এই পঞ্চাশ বর্ণের রূপ, 

স্থিতি ও উৎপত্তি জ্ঞান হইলে সাঁধকের প্রন্কত বর্ণপরিচয় হয় ও সমগ্র শব্ধাখ 

বোধ হই থাকে | স্ুৃতক্ক]ং আর শব্দ লইয়া বাগৃবিতওড। থাকে না। 

£ সহ্আদল-কমল-কর্ণিকামধ্যে ভ্রিকোণ আছে। তাহার তিন্ব কোণে হ, 

ল.ওক্ষ এই তিনবর্ণ- আছে। এবং প্র তিন অক্ষর ব্যতীত তিনদিকে 

ষোড়শম্বর ও হ লক্ষ ভিন্ন সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণ সন্িবিষ্ট রহিয়াছে । 

থ এই পরমশিব আকাশরূপী। ইনিই পরমাত্ম।। ইহাকে বৈষ্বেরা 

পরমপুরুষ, শীক্তগণের কেহ কেহ শক্তিস্থান বা দেবীস্থান, শৈবের! শিবস্থান, 

কেহ কেহ হরিহুরস্থান। কেন কেহ পরমত্রঙ্গ, ক্লেহ.কেহ পরমজ্যোতি এবং 

সাঙ্যগণ প্ররৃতি-পুরুষ-স্থান বলেন। কেহ কেহ পরম-শিবকে অকুল, কেহ 

কেহ কুলস্থান বলিয়! থাকেন। মুলাধার হইতে কুগুলিনীকে উত্থাপিত করিয়া 

৩ 
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সঢ সততগলিতনুধ।স্বরূপঃ। তন্মধে/ ক্ধাধারাসারোৎসারণকারণশৃপ্মতর- 

রেখাঁকার চান্দ্রমসী যা! অমানাম * ষোড়শী কল] গোসৃত্রবর্ণ। বর্ততে, ইয়মেবা- 

নন্দভৈরবী, তয়! যোগিভির্ধার্য্যতে । তন্মধো অর্দচন্ত্রাকার-সুক্ষতপ্ন-রেখাকার- 

নির্বাণকামকল! 1 বর্ভতে । তন্মধো তেজোরূপা নির্বাণশক্িরস্তি। তন্মধো 

এই স্থানে পরমশিবের সহিত সংযোগ করিতে হয়। জীবাত্মার ও পরণাত্মার 

সংযোগকেই যোগ বল! যায়। বাহ বিষয় হইতে মনকে একেবারে নিবৃত্ত 
করিয়! যদি ক্ষণকালের জন্ত জীবাত্মাকে এই পরমাত্মার নিকট নিম্পন্দভাবে 

একীভূত করিয়! রাখা যায়, তাহাই ষোগ। পরস্ত সেই ক্ষপকাঁলেই যে কি অনির্বচ- 
নীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্তের বুঝিবার দাধা নাই। 

* এই অমাকলা চন্দ্রের অমৃতধার! ধারণ করিয়া থাকে। ইহা পঞ্ম- 
তত্তর স্তায় হুশ্ম ও অধোুখী। ইহার বর্ণ গোমৃত্রের স্তায়। 

+ কামকলা-তত্ব অর্তীব কঠিন। কামকলার শ্বরূপ জানিয়া কাঁম- 

কল! ধ্যান করা সাধকের পক্ষে অতি কর্তবা। সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান 

কামকল1। কোন সময়ে ভগবান্ বিষুণ কামকলারপ! ভগবতীর ধ্যান করিয়া 
বয় মোহিনীরূপ ধারণপুর্র্বক মহাযোগীন্ত্র দেবাদিদেব মহাদেবকেও বিক্ষুন্ধ 
করিয়াছিলেন। অভূতপূর্ব মোহিনীমূর্তি ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভের 
আশায় কামকলা ধ্যান করিয়। কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং স্থুরান্থর সহিত 

জগদ্গুরু মহাদেবকে বিমোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাত্মা 

শঙ্করাচার্যযও আদ্যাশক্তির স্তব করিবার সময় তাহ! বলিয়াছেন, যথা--'“হরি- 

ত্তামার্ধ্য"* * * পুরা নারী ভূত্বা”” ইত্যাদি। বাস্তবিক যে ভাগ্যবান নাধক 
স্থল ও হুক্মরূপে কামকল! জানিয়াছেন, তাছার সিদ্ধি করতলগত। যিনি 

ফামকলার ম্বরূপ ন1 বুঝিয়াছেন, তিনি শ্মশানে মশানে বসিয়! যত জপ পৃজ! 

করুন না কেন, সাধনার সর্বনিম্ন সোপানে পড়িয়া আছেন। কিন্তু ইহা 
ছুর্ববোধ্য, অপ্রকাশ্য ও অতি গোপনীয় । শ্রীরুমে বলিয়াছেন, «গোণগ্তবাং 

হি প্রযত্বেন যদিছ্েদাত্মনে! হিতং,।” যদ্দি আপনার হিত কামনা থাকে, 

তবে যত্ষের সহিত 'গোপন করিবে । বানলে কথিত আছে যে,“ এতৎ 

কামকলাধ্যানং গুহা গুহাতমং মহুৎ। নাশিষ্যায় প্রবকব্যং নাভ'জার 
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চিন়্ং নির্বাণ তৎ পুনঃ কাখি ন সাকারমিতি তব এবংকহ্ীরেপম্ং 
মনস! পশ্তো জগদীস্বরত্বমুপজায়তে । 

কদাচন। এততগপ্রকাশনং মাতরুচ্চাটনকরং পরম্। প্ররুত্যাচ্ছাদনমিব 
তন্মাটন্নতৎ প্রকাশয়েৎ। সোইচিরান্মত্যুমাপ্লোতি এন্বৈর্ধেতি বিষাদিভিঃ1% 
অর্থাৎ কামকল! ধ্যান গুহাদপি গুহ। ইহা অশিষা বা জতক্তের 
নিকট কখনই বলিবে না। ইহা/ঃপ্রকাশ করিলে শীঘ্র বিষাদদি দ্বার! মৃত্ামুখে 
নিপতিত হ্য়। আমি পর্ধযটন-সময় দেখিয়াছি যে, পরমহংস ও, সাধক 
মহাত্মগণ ভক্ত এবং .পুর্ণাভিষিক্ত বাতীত অন্তের নিকট কামকলার'ঈণন্ম 
পর্যযস্তও মুখে আনেন ন!। সুতরাং আমিও কামকলা- বিষরিনী গুহা বিষয় 

এখানে প্রকাশ করিতে বিরত হুইয়! সাধারণের উপকারার্থে মদারাধ্য 
গুরুদেব তন্থ-শীন্ত্র-বিশারদ সাধক-শ্রেষ্ঠ প্রখ্যাতনামা! শ্রীল শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ 

্ন্মচারী মহোদয়ের কৃত টিগ্রনী উদ্ধৃত করিলাম » জ্ঞানী ও বহুদূর অগ্রগামী 
সাধকগণের বুঝিবার পক্ষে এই উদ্ধ ত অংশই যথেষ্ট কার্যকারী হুইবে। 
মদীস্বর গুরুদেখৃত টিপ্পনী যথা, 

“এক্ষণে কামকল!-তত্ব নিরূণিত হুইতেছে। এই"কামকলা! মহাত্তিপুর- 

সুন্দরীশ্বরূপা। বিন্দত্রয়ে তাহার অধিষ্ঠান থাকাতে তিনি ত্রিপুরানুন্দরী নামে 
বিখ্যাত হুইয়াছেন। কাম শবের অর্থ কমনীয়া, কলা শবের অর্থ চন্দ্র ও 
অগ্নিস্বরূপা। ভাবচুড়ামণিতে কথিত আছে, “মুখং বিদ্দুবদাকারং.তদধঃ কুচ- 

যুগ্মকমূ। সর্বববিদ্যামৃতাগূ্ণং সর্বববাগ্মিতব প্রদম্। সর্বার্থসাধকং দেবি সর্ব 
রঞ্জনকাঁরণং । তদধঃ সপরার্দন্ত সপরিফতিমগ্ডলম্। সর্বদেবাদিতৃত্ং তৎ সর্ব 
দেবনমস্কৃতম্। সর্বাহলাদনসম্পূং সর্ধবশ্তপ্রবর্তকম্। এতৎ কামকলাধ্যানং 

সুগোপ্যং দাধকোত্তমৈঃ ॥* উর্ধাস্থিত এক বিন্দুকে, মুখ করন! করিয়া! তাহার 

নিষ্স্থিত বিন্দুদ্য়কে স্তনযুগল কল্পনা করিবে। এই বিন্দত্র্ন সর্ববিদ্যারূগ 

অমৃতে পরিপূর্ণ, সর্ববিধ বাকৃশক্ষি-প্রদায়ক ও সর্ববিধ অতীষ্টদাধক। এই 

বিহ্দুত্রয়ের নিয়ে হুকারের উত্তরার বিন্যাসপূর্ব্বক ত্তাহার চতুর্দিকে যোনিমণ্ডগ 
।কল্পন। করিতে হইবে। ইহ! সর্ধদেবের আদি্বরূপ,* সর্ধদেবের পৃজ্য ও 

সকলের জানন্দকর। সাধকগণের কর্তব্য এই যে, কামকলার এই সঙ্গ 
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ভূইস্কুওলুাখানাদিমানসক্রিয়াক্রম উচানতহ। যথোকাধারপপ্সং দৃষ্া 

ধ্যান যন্বপূর্ববক গোপন করিয়া রাখেন। এই কামকল]-বিষয়ে শ্রুতি আছে 

যে, “ও' ত্বা মণল! হন্তেন বিশ্বমেকং ঘুখঞ্চ ততন্ত্রীণি গুহাপদানি। .পুনগুহা 
কামিনীং কলাং কামমথে। চিকিত্বা জায়তে কামরূপশ্চ.. কামঃ।” জাষলে 

কথিত আছে, “তথ! কামকলাং বক্ষ্যে তদেব দেবরূপকম্। বীরেনদ্েোগিনী- 

বৃনৈর্মানিতা ব্রহ্মরূপিণী ॥ পারম্পর্যেণ বিজ্ঞাত ভববন্ধবিমোচিনী ॥ বিল্গুনা 

নিষ্ষলেনৈব সকলাক্ষররূপিণী। ত্রিবিনদুঃ স ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্তিঃ সাক্্ুরা- 
জলী।॥ নতে। ভিত্ব বিন্দুমুখী চন্্থ্যস্তনদ্বয়ী। পৃথিবী হাদ্ধকখা। সা ভ্রিলো-. 
কীনাং তবাঝ্মিকা ।॥ এবং কলাময়ীরূপ! জাগর্তি সা চরাচরম্। কামস্ত কষ- 

নীয়ত্বাৎ কল! & দহনামূতে ॥ ইতি কামকলা বিদ্যা চক্রবিদ্যান্বরূপিণী। যেন 
পুণ্যবংতা লব্ধ! স মুক্তে। নাপরঃ শিবে ॥ বন্ধিং চন্দ্রং তথ ্ৃর্য)ং তত্বত্তেজসি 

লোপয়েৎ। সপরা্ধকলায়াস্ত বিলাপ্য সকশাং ততঃ । গমিতা শর্মণ। যোগী 

পরমানন্দনির্ভরঃ। মহাপদ্মবনে ত্বাৎ মাং যঃ পশ্ঠত্যচিরাদ্ধফবম্॥ স সেবাঃ 
খলু লোকেষু স যোগী স চ কৌলিকঃ। বাহ্াভাস্তরভেদেন যে! বেত্তি কামিনীং 

কলাং। তব্রপঞ্চ গুরোজ্ঞাত্ব। কর্ম্মবন্ধাদিমুচ্যতে । সত্যঃ পদ্থাঃ সমীচীনে! 
বর্ণিতস্তব সুন্দরি! ॥ এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্াৎ গুহাতমং মহুৎ। না 

শিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদদাচন॥ এতত্প্রকাশনং মাতরুচ্চাটনকরং 

পরম্। প্রকত্যাচ্ছাদনমিব তক্মান্নৈতৎ প্রকাশয়েৎ। সোহচিরামমত্ু- 

মাপ্সোতি 'শস্তৈর্র্বেতি বিযাদিভিঃ ॥৮ ইহার তাৎপর্ন্র এই যে, এক্ষণে কাম- 
কলার ব্রিরণ বর্ণঘ( করিতেছি । এই কামকলাই সকলের ইষ্টদে বত 

রূপিণী ও ব্রহ্ষন্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জনগণ ও যোগিনীগণ সর্বদাই ইহার 
পূজা! করিয়। থখাকেন। এই কামকলার ধ্যান ছারা সংসার-বন্ধন বিমোচন 
হয়। গুরুপরম্পরা ক্রমে ইহার. তত্ব অবগত হইতে পার। যায়। ইহ নিল 
বিন্দুরূপ। হুইয়াও সমুদায় মাতৃকাবর্ণন্ববূপ1। ইহার ত্রিবিন্দু, ব্রহ্ম! বিশু মহেশ্বর, 
এই ত্রিমুর্তি এবং ব্রান্মীম/বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার নভে- 
ভেদী বিন্দু মুখস্বরূপ। নিয়ে চন্ত্রনূ্য্যব্ূপ বিন্দুদ্ধয় স্তনযুগলম্বরূপ কল্পন!, 
করিতে হুইবে। ইহার নিয়ে যে হকারাদ্ধ আছে, হাহ! সর্বশজিস্বরূপ। 
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শক্িমগলা্বর্গতকাম।য়িং হুংক্লারেণোদ্দীপ্য তেন তাং কামুক 

পৃথিবী । এই কামকলাই চরাচর জগতে জাগরুক1 রতিপ়াছেন। কামশবে 
কমনীয়, কলাশবে অগ্নি ও অমূত। এই ক]মকলাবিদ্য! চক্তবিদ্যাস্বরূপ!। 

ষে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার তত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিল।ভ 

করিতে পারেন। এই কামকলা-ধ্যান-সময়ে অগ্রি ও চন্ত্র-হুর্য্যকে তত্বত্তেজে 

বিলয় প্রাপ্ত করিতে হইবে । কামকলার উত্তরার্দে সমুদায় বিলয় করিয়া 

য্দি সাধ বাহ্ বিষয়ের উপলব্ধি পরিহার পূর্বক মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়। 

পরমানন্দ .অন্গুভব সহকারে সহত্রদ্ল-কমল মধ্যে শিবশক্কিকে একত্র 
ক্েখেন, তাহা হইলে তিনিই যোগী, তিনিই কৌল ও তিনিহ মেব্য। যিনি 

বাহা ও আভ্যন্তরভেদে অর্থাৎ স্থুল-হুক্ষ্-ভেদে গুরুর নিকট কামকল] অবগত 
হুইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন । স্থন্দরি! এইণ্মআমি 

তোমার নিকট সমীচীন পথ ও সমভ্যপথ বর্ণন করিলাম । এই কামকলাধ্যান 

অতীব গুহা। ভক্ত ও শিষ্য ব্যতীত অন্তের নিকট ইহ! প্রকাশ করা 

উচিত নহে। 

বৃহৎ শ্রাক্তমে কথিত আছে, “যা! সা মধুমতীনায়ী* মায়! মোহনকারিণী। 
বাহ্াভ্যন্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞ্চ তাং শৃণু ॥ ত্রেলোক্যমেকরূপেণ স্বাত্মানমেক- 

রূপিনীম। তথ| কামকলারূপাং মদনান্কুরগোচরে ॥ উদ্যদাদিতাসঙ্কাশাং 
সিচ্দুরাভাং স্তনঘ্বয়ে। কামবিন্দুরহং দেবি! তত্রস্থ। পরমেশ্বরী।” যিনি সর্ব- 
মোহনকারিণী মধুমতী নমু্রী মায়া, জিনি কাঁমকল হইতে ভিন্না নহেন। এই 
কামকলার বাহধ্যান ও আত্যন্তরিক ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। আপনাকে 
শিবরূপ ও ত্রিলোকী শক্তিরূপ করন! করিয়া! উভদ্ন একীভূত ভাবনা! *করিতে 
হইবে) ইহাই কামকলার বাহৃধ্যান। ুগ্ধ্যান করিতে হইলে যোনিম'ু- 
লের মধ্যে অর্ধোদিত হুর্য্যের স্তায় রক্তবর্ণ বিন্ুত্রয় ভাবনা করিবে । এই 

বিন্দুত্রয়ের ম'ধ্য উর্ধাস্থিত কামবিন্দু আমা হইতে অভির এবং সেই কামবিন্দু- 
তেই ভগবতীর নিত্য অধিষ্ঠান। 

দক্ষিণামুর্তিসংহিতাতে কণিত আছেঃ _ পবিনদুয়মুমাযোগাৎ অিধিদদ 
ত্রিপুরা স্থিতা। বিন্দুং সন্ধল্পয়্বক্ত,ং তন্তাধস্তাৎ কুচদ্বয়ং। তদধঃ সপরার্ধিন্ত 



১৫৮. বেদব্যাস। 

হংসৎ উন পরমেশ্বরান্তর্গমনসোপান্ভুতং -যট্চক্তং তৃণজলৌকান্তায়েন 

চিন্তয়েত্তদধোগত্তম্ঠ এবং কামকল! সাক্ষাদক্ষরব্রহ্গরপিণী।” ইহার তাৎপর্যা 
এই যে, বিন্ুত্রয়ে ব্রিপুর] দ্লেবী অধিষ্ঠান করিতেছেন । উর্ধস্থিত বিন্দুকে 
মুখ কল্পন। করিয়। অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয় কল্পন। করিতে হইবে। ইহার 

নিয়ে হকারার্ধ চিন্তা করিবে । এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্যব্রন্ষস্বরূপ। । 
আগমক্পক্রম-পঞ্চশাখাতে কথিত আছে, “অখিলজনদ্ীবকমলিনী 

বামেক্ষণ| ত্রিবিন্দোমুখমাদ্যেন '্সন্যেন কুচগ্বন্থং শেষাঙ্গনেশানী সাধকমন্ত্- 
ঞ্ললাৎ সা কালী গৌরী তদ্রপেণ।”* ইহার তাৎপর্যয এই যে, ধিনি অখিল- 
জীবের ষট্চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, নেই কুলকুগুলিনীই ুক্ষেরূপে 
কামকল!। ব্রিবিন্দু দ্বার এই মূর্তি কল্পনা! করিতে হইবে। উর্ধাস্থিত এক 

বিন্দু দুখস্বরূপ, এবং নিয়স্ডিত বিল্দুদ্বয় স্তনযুগলম্বরপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু 

কর্ণ নাসিকা, স্তনবিন্দু হইূতে পার্শ্ব হস্ত অঙ্গুলি গ্রতৃতি কল্পিত হইবে । .এই 
বিন্দত্রয় ছ্বারা ভগবতীর শরীরের উত্তরার্ধ কল্পনা করিবে। এই ভগবতীই 
সাধকমন্্তেদে কালী তার! ত্রিপুরা গৌরী প্রভৃতি শব্ষে অভিহিত 

হইয়া থাকেন । ০ 
শ্রীক্রমে কথিত আছে, “্সাপি কুগুলিনীশক্তিঃ কামকলাহ্বরূপিনী। 

সঞ্চিন্ত্য সাঁধকশ্রেষ্ঠক্সিলোক্যং বশমানয়েৎ। বাহাভাস্তরভেদেন চিন্তনীয়াঞচ 

তাং শৃখু। একাকুতিম্বরপেণ সর্বাং শক্তিং বিচিন্তয়ে ||” ইত্যাদি । যিনি 
মূলাধারস্থিতা কুগুলিনী শক্তি, তিনিই সহশ্রার কামকলারূপ। হয়েন। 
সাধক, বাহে ও অভ্যন্তরে এই উভয় যূর্তি চিন্তা করিয়। ভ্রিলোককেও বশীতৃত 
করিতে' পারেন। বাহে ও অভ্যন্তরে কিরূপে চিন্তা করিতে হরে, তাহা 

বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাহ্চিস্ত। করিতে হইলে সরমুদায় শক্তিকেই একাককৃতি- 

দ্বরূপ! ও আপনার ইষ্দেবতাদ্পিণী ভাবনা করিবে । ্ 

শ্ীতত্বার্ণবে কথিত আছে, “এবং কামকলারপং মুখবিন্দোঃ সমুখ্িতস্। 

নাসাদাজং স্বনঘন্থা বাহর্ষোনিঃ পদদ্বয়ম। অনাদিনিধনং যত্তৎ পরাশক্ত্যাখ্য- 

মবারম্। লাবণালহুরীসাররূপমাসন্নবারিধিঃ। ৮ কামকলা মুত্তির বিন্দুতরয়- 
মধো মুখবিন্দু হইতে নাসিক! প্রভৃতি অজ সমুদায়, স্তনবিন্দুধু্গল হইতে 



আজ্ঞাচত্রম্ | ১৫৯ 

ধথাক্রমং আনীয় ব্জামুখং বিস্তর্যা* সৌধুয়কবাটং তি পরমেকি সত 

বাগ্যুগল প্রভৃতি এব হকারার্ধরূপ যোনি হইতে চরণযুগ্ল সমুখিত হইবে। 

ইনিই অনানদিধিনা পরাশক্তি এবং এইরূপ রূপই লাবণালহরীসার ও 

জগতের আননীজনক। | 

কেহ কেহ বলেন, সম্শ্রদল-কমলের নিম্নদেশে চিন্তনীয়। কমমকল। 

ত্রিবিধা) বিন্ুত্রয়ময়ী, মূর্তিমতী ও হুৎসীরূপা। বিদ্যাবিনোদাচার্ধ্য বলেন, 
কামকলা যুবতীদিগের মদনমন্দিরাকারা। কামকলাবিলাসে কথিত এমাছে, 

দবিন্বন্থবৃতৌ উচ্ছন্নং তৃচ্চ যদ ত্রিকোণরূপেণ পরিণত সপৃষ্টম্ ৮ অধীত 

এফবিন্দু হইতে অপরবিন্দু পর্য্যন্ত রেখ টানিলে স্পষ্টরূপে ত্রিকোণাকার 

হয়। কামকলাগাষ্যকার বলেন, উচ্ছন্ন শবের অর্থ বিন্দুরূপের ্কর্তি। 

বৃহৎ শ্রীক্রমে কথিত আছে, “বিন্দোরস্কুরভাবেন সর্বাবয়বনুদ্দরী । 

বিন্গ্রে কুটিলীভুয় যাম্যাদীশানমাগত1। সা বাম! প্লক্কিরূপা চ সা শিখা 

চিৎকলা পর1। শক্তীশানগত। রেখ। প্রত্যগাগ্নেয়মাত্রগ।। জ্যোষ্ঠা সা পরমেশানী 
ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বক্রীভূত] পুনর্ববামে প্রথমান্ুরমাগত1। ইচ্ছানাদ- 

সমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগত1 । পরব্রন্ন্বরূপ| সা ত্রিপুর। পরমেশ্বরী। 
বিন্দোরস্কুরভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেন তু । তম্মাদাধারপর্য্ন্তং মৃণালত্ৃস্তর্বপিণী। 

আধারং পুনরাগত্য ত্রিমিতং গ্রন্থিসংযুতম্। দ্বিতীয়াঙ্কুরভাবেন সপরার্ধা- 

স্বরূপিণী। পররন্ষন্বরূপ! স! ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।” 

কামকলার বিন্দৃত্রয়ের*মধ্যে কামবিন্দুর অস্কুরভারে কমলবন-বিহারিনী 

কুলকুগুলিনী প্রাছুতা৷ হইস্স। থাকেন। দক্ষিণদিকৃস্থিত কামবিন্দু অন্কুরিত 

হইয়। ঈশানকোণস্থিত বিন্দু,পর্যান্ত গমন করিলে একটা রেখা হইবে। এই 

রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকল1। এ রেখা! পুনর্বার ঈশানকোণস্থিত 

বিন্দু হইতে খায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্স্ত গমন করিবে । এই রেখার নাম 
জ্যেষ্ঠাশকি, ত্রিপুরা! ও পরমেশ্বরী। এ রেখ! পুনর্ব্বার বায়ুকোণ হইতে 

পরিবঞ্ধিত হইয়৷ পূর্বোক্ত প্রথমান্কুরে অর্থাৎ দক্ষিণদিকৃস্থিত বিন্দুতে গমন 
করিবে। এই রেখাকেই রৌন্রীশক্তি ও ইচ্ছাশক্কি বগা যায়। কামকলা 

এইরূপে তিকোণাকার! হুইয়। পরমুশিবের সহিত শৃগারে প্রবৃত্ত। হয়েন। 



৯৩৩৩ বেদব্যাপ। 

তক্মাদযীগি ধর! তুর্পণপ্লাবনে কৃত্বা * তদমৃক্তপানপূর্ণং কুগুলিনীং শ্রীগুব্ূপ- 

ইনিই ব্র্স্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। পূর্বোক্ত কামবিন্দুর দক্ষিণদিকে 
যে আর একটী অস্কুর হইবে, আঁচ! ত্রিবৃত্ত হুইয়৷ প্রণবাকারে পরিণত হইয়! 

ঘাইবে। প্র প্রণব হইতে পুনর্ধার অঞ্ধুর বহির্গত হুইয়! মৃণালতস্তর আকারে 
মূলাপার পর্যান্ত গমন করিকে । পরে এ রেখ! যুলাধারে গমন করিয়। ত্রিবলয়া- 
কারে স্বর়স্পিঙ্গ বেষ্টনপূর্বক থাকিবে । এই কামকলার দ্বিতীয় অন্কুর 

হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্ধ গ্রকাশমান হইবে। এই কামকলাই 
ধর্দনব্রন্ধন্বরূপা এবং মহাত্রিপুরঙ্থন্দরী। গ্রপঞ্চসারে কথিত আছে, এই 

কামকলাই অবস্থাভেদে প্রণবন্বর পা, ব্যোমস্ব রূপা, ত্রিদেষা, ত্রিবর্ণ।, ত্রস্ী, 

ত্রিলোকী, ত্রিমৃক্ঠি, ত্রিরেধ। ও.কুগুলিনী |” ( আনন্ব-লহরী ) 

* সহঅদল পদ্মই শেষ। মুলাধার প্রভৃতি পদ্ম সমুদবায়ে এবং ব্ঙ্গাণ্ডে 

যে সমস্ত পদার্থ আছে, তৎনমুদায় সহর্জদলপদ্মে অব্যক্তভাবে রহিয়াছে । 

বট্চক্র এবং সাধনার শেষ এখানে । মস্তকন্থিত নহঅদল ব্র'ন্ধর স্থান। তদ্ধেতু 

সচরাচর মস্তকের মধ্যস্থানকে ব্রহ্ম তালু ঝ৷ ব্রহ্মরদ্ধ, বলিয়া থাকে । ৃ 

বাহার! শান্ত অথাৎ শক্তিমন্ত্রের উপাসক, তাহার! কুগুলিনীকে উতাপিত 

করিয়া উঠিঝার সময় হংস বলিয়া উঠিবেন, এবং কুগুলিনীকে নামাইবধর 
সময় সোংহং বলিয়া নামাইবেন। আর বাহার! বৈষ্ণব, তাহার। কুগুপিনী 
উঠাইবার সময় সোহহং বলিয়। উঠাইবেন, হংস বলিয়। নামাইবেন। খিনি 

যে দেবতার ষে মন্ত্রের উপাসক ইউন ন1 কেন, 2্নাক্ত নিয়মে সকলেই কুল, 

কুগুলিনীক্ষে উাপিত করিতে পারিবেন এবং সহআরে কুওলিনীকে উঠাইয়! 

নিজ গুরূপদেশমত ইইমুর্তির সহিত কুলকুগুলিনীর মিলন করিতে হইবে। 
প্রথমতঃ হু" এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা কুলকুণ্ুলিনীকে জাগরিত করিয়| তৃণ- 

অলৌকান্তায়েন অর্থাৎ জৌক: যেমন একটা তৃণ হইতে আর একটী তৃণ অব- 
লম্বন করে, তদ্রপ কুগুলিনীকে মুলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠানে, ম্বাধিষ্ঠান হইতে 
মণিপৃরে, মণিপূর হইতে স্বনাহত চক্রে, এইবপ ক্রমে ক্রমে সমস্ত চক্রে উঠা- 

ইয়া শেষে সহতশ্রারে অইয়া যাইতে হইবে এবং যখন যে চক্রে উপনীতা৷ হইবেন, 
তখন সেই চক্রস্থিত দেব! ও বীজ সমস্তই কুগডলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। 
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'দিষ্টলক্ষণোপেতমূর্তিং পারকলা, উললিগং তদটরবরপং*কমির্া তোহরমলনং 

কিন্তু আজ্ঞাচক্রকে রুদ্ুগ্র্থি বলা যাঁয়। এই চক্র ভেদ করা স্থুকঠিন। এই চক্র 
ভেদ ছইলেই ফুশুলিনী শ্বয়ং উখিত হইয়া! সহম্রারে পরমশিবের সহিত 
সংমিলিত হন। সহত্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত হুইয়া একীভূত হইলে 
তাহার সামরস্ত-সভূত অমৃত দ্বারা সাধকের শরীর প্লাবিত হইয়া থাঝে। সে 
পময় সাধকের মনে যে অপূর্ব্ণ অনির্ধচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়) তাহ] বর্ণনা- 
ভীত শ্রবং সে সময় সাধকের মন ছুইতে মায়া, মোহ, চিস্তা। বিষাদ , প্রভৃতি 

বিদুরিত হয়। সেরূপ আনন্দ-সস্ভোগ জগতে আর কোন কার্যে কোন বিষে 
সইতে পারে না। ক্ষণকাল আনন্দ-সন্ভোগের পরে কুগুলিনী পুনর্বার 
প্রত্যাগমন করিয়! মুলাধারপক্পে যথাস্থানে আসিয়া সাড়ে তিন কুগলাকারে 

ঈূর্বের স্তায ত্বয়ভূ-লি্ বেষ্টন করিয়া নিদ্রিতা হুইয়া থাকিবেন। কুগুলিনী 
প্রত্যাগতা-সময় যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই চক্রের দেবতা! প্রভৃতি উঠি- 
ধাঁর সময় যে ভাবে তাহার শরীরে লয় হুইয়াছিলেন, পুনর্বার যথাস্থানে 
পূর্বের ন্তায় তাহারা সংস্থাপিত হইবেন। 

যেরূপে ষট্চক্র ভেদ করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ গুরূপদেশসাপেক্ষ। 
ঘুরুমুখে উত্তমরূপে কৌশলাদি অবগত হইয়া ষট্চক্র ভেদ করিতে প্রবৃত্ত 
ইঞ্ডয়া উচিত । আজ্ কাল্ বটতলার কল্যাগগে অনেকেই পুস্তক দেখিয়া 
মুদ্রা, আসন, এবং যোগ সাধন করিতে যান, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফললাভ 

হুইয়! থাকে । তথাপি জন ও অহন্মুখ লোকের চৈতন্য হয় না । যোগ সাধন 

প্রভৃতি অতি কঠিন কার্ধ্য। ইহা গুরূপদেশ ব্যতীত আদৌ হইতে পারে 
না। পরস্তযে সেগুরুর নিকট হইবার স্তভব নাই। কারণ উত্তম, মধ্যম, 
অধমভেদে সাধক ক্রিবিধ । তাহ! দেখিয়! মাধকের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিব তাহার শরীরোপযোগী আনন, মুদ্রা ও যোগ শিক্ষা দেওয়! 

কর্তব্য। এই জন্ত যোগবিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিকে গুরুপদে 
ররথ কর! উচিত। আমাদের দেশে আজ কাল &কদল যোগী হইয়া উঠিয়া 
ছেন, তখহার! চারিদিকে যোগের ছড়াছড়ি করিতেছেন এবং অধিকাংশই 
'অপরিণতবয়ন্ব, স্কুলের ছেলেদের মজাইতেছেন। ইহার ফুল অনেককেই 

. 
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কারি, লাঁদরস্তং কারয়েৎ। ততত্তদানন্দায়োদিতপরমেখরী-পরমেখরয়োঃ 

পু্বকালীনৈকীভাবং চিন্তয়েৎ ॥ এতদেব কর্লয় ইত্যুচ্যতে। 

ভোগ করিতে দেখিয়াছি ;--কেহ শ্বাস, কেহ ব1 বাতরোগণ্রস্ হইয়া জীবন 

অকর্্পণ্য করিয়! ফেলিয়াছেন। 

অতএব সাধকগন যদি ষট্চক্র ভেদ করিয়। কুগুলিনীকে উত্থাপিত করি- 

বার বাসনা থাকে, তাহা হুইলে কি প্রকারে গুহার সঙ্কোচ করিতে হইবে, 

কিরূপে বাযুবীজ দ্বার! বহ্ছি উদ্দীপিত করিস তাহার উত্তাপে কুগ্ুলিনীকে 

জশশরিত| রুরিতে হইবে এবং কিরূপেই বা কুলকুগুলিনীকে চক্র হইতে 
চক্রান্তরে আনিতে হইবে, তৎসমস্ত গুরুর নিকট উপদেশ লইবেন। যদি মন্ত্র 
দাতা নি্গুরু উপযুক্ত ন! হন, তাহা হইলে উপযুক্ত উপগ্ুরু করিতে পারেন। 
আদি গুরুর নিকট প্রাপ্ত দেবতার. মন্ত্রের দ্বার উপগুরুর নিকট কার্য 
'হইতে পারে । শিক্ষার জন্য বত ইচ্ছা গুরু কর! যায়, তাহাতে বাধা নাই। 
মহাযোগী সদাশিব বলিয়াছেন যে, ভ্রমর যেমন মধু-লোভে পুষ্প হইতে 
পুষ্পাস্তরে গমন করে, তেমনি সাধক শিক্ষার জন্য যত ইচ্ছ। তত গুরু করিতে 

পারেন, তাহাতে কোন প্রতাবাঁয় হইবে ন|। 

যাহা হুউক, ষট্চক্র ভেদ কর! যদ্দিও ষন্পূর্ণ গুরূপদেশদাপেঞ্গ, তথাপি 
পাঠকগণের বোধসৌকার্য্যার্থ কিরূপে যট্চক্র ভেদ: পূর্বক কুগুলিনীকে 
সহ্ম্বারে উত্থাপিত করিয়া! পর্পমশিবের সহিত সংযোগ করিতে হয়, তাহা 

ক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। রখ 

প্রথমতঃ সাধক অন্ুষ্বেগকর, চিত্তপ্রহুল্লজনক, পা, ির্শন স্থানে 

আসনে উপবিষ্ট হইবেন । শির, গ্রীবা-ও শরীর সমানভাবে রাখিয়া অচঞ্চল- 

চিত্তে 'অচঞ্চলদেহে স্থিরভাবে উপবেশন কাপতে হইবে। স্থির হইয়া 
উপবেশনাস্তর নির্ববাত দীপশিখার নায় মনঃ স্থির কর! আবশ্যক । কিন্তু মন 

ত্বঙাবতঃ চঞ্চল, সংসারের চারিদিকে মন ছড়াইয়া আছে। চতুর্দিকে 
'ধাবিত সেই মন একস্থানে স্থির করা বড় সহজ নহে। এ জন্ত মনঃ স্থির 

করিবার উপায় এফটি এখানে বলিতেছি। পূর্বের ভ্তায় স্থিরাসন- করিয়! 

নিজের নাতির্ প্রতি কিছুক্ষণ একরৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে-যেমন চল, ধন 
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হউক না, মন লুস্থির হইবে । ,এটি বড় সঙ্জ এবং অতি অপূর্ব একাশঙ । জপ 
কিছ! যট্চক্র ভেদ করিবার অথব] ধানাদি করিবার পূর্বে এ কৌশল অবলম্বন 
পুর্ব্বক মনঃ স্থির করিতে হয়। পাঁঠকগণ একবার পরীক্ষ। করিলে প্রত্যক্ষ 
ফল পাইবেন। এইরূপ করিয়া কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিবার সময় কিরূপে 
মূলাধার সন্ভোচন ও প্রাণ অপানের যোগ করিতে হইবে, তাহা লিখিয়! 

বুঝাইবার সাধ্ত নাই তৎসমত্ত বিষয় উপযুক্ত গুরুর নিকট উপদেশ লইয়! 
কার্ধ; করিতে হইবে। 

উপরোক্তরূপে উপবেশনানস্তর মনঃক্থির পূর্বক 'যং'-_এই বাঁয়ুবীজ উচ্চারণ 
করিয়া বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ-দ্বারা মূলাধারস্থিত কন্দরবায়ু উদ্দীন 

করিবে। পুনঃ “রং__বহ্ছিবীজ উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসায় বায়ু আকর্ষন 
করিলে কুগুলিনী উদ্দীপিত হুইবেন। পরে 'ই' বীজ উচ্চারণ .পুর্ব্বক কুণ্ড- 

লিনীকে জাগরিত! করিতে হইবে । পূর্বে কুগুলিনী স্বয়তৃলিঙ্গ বেষ্টন করিয়! 

নিদ্রিত ছিলেন, এক্ষণ উক্তরূপেন্তীহাকে জাগরিত! করিলে তিনি ব্রহ্মবিবরে 

গ্রবেশ করিয়া উদ্ধগমনে উন্দুখী হইবেন। কুগুলিনী যখন উর্ধে উখিত 

হইবেন, তখন সাধক তাহ! সুস্পষ্ট অনুস্ভব করিতে পারিবেন। কিন্তু কুণ্- 

লিনী যখন জাগরিত! হইয়া উর্ধাগমনোনুখী হইবেন, গুখন মৃলাধার-চক্রস্থিত 
মাতৃক! বর্ণ চারিটি ও ব্রন্ম! সাবিত্রী প্রভৃতি সমুদয় দেবতা! এবং মূলাধারপপ্ের 

পত্রচতুষ্টয়ে যে চারিটি বৃত্তি আছ, তাহা! ও ডাকিনীশক্কি সমস্ত তাহার 

শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। পরে কুগুলিনী স্বাধিষ্ঠানপল্পে গম্নোন্ুখী তইয়! 

মূলাধার পরিত্যাগ করিছরা, শৃন্ত সুলাধার অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে। 

এইরূপ যখন যে চক্র পরিত্যাগ করিবেন, তখনই তাহা অধোধুখ ও মুদ্রিত 

ছইবে। 

কুগুলিনী শ্বাধিষ্ঠান চক্রে উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা উর্ধ্মুখ ও 
বিকসিত হইবে। স্থাধিষ্ঠানস্থিত ব, ভ প্রভৃতি ছয়টি মাতৃকাবর্ণ এবং 

রাকিনী শক্তি ও চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা কুগুলিনীর শরীরে লয় প্রাপ্ত 
হইবে। মুলাধারস্থিত পৃর্থীবীজ "লং এই চক্রেন্ধ বরুণমণ্ডলে লয় হইবে এবং 
খরুণমণ্ডশ ও এই চত্রুস্থিত বরুণবীজ্ধ “বং, বীজে পরিণত হই! কুগুলিনীর 

শরীরে লীন হইবে । . | : & 
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কুুবিনীন্াধিষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া মিপুরে উপনীত হইলে, মণিপুর 
স্থিত ড,ঢ গভৃতি মাঁভৃকাবর্ণ ৪ লজ্জা পিগুনত! আদি বৃত্তি এবং বহি-ও রুপ 

লাকিনীশক্তি  গ্রভৃতি সমুদায় তাহার শরীরে লয় হইবে। শ্বাধিষ্ঠানস্থিত 

বং বাক এতৎচক্রস্থিত বহ্িমগ্জলে লয় হইবে এরং বহি রং বীজে পরিণত. 

হইয়! কুগলিনীর শরীরে অবস্থান করিবে। | | 

অতঃপর কুণলিনী অনাহত চক্রে উখিত হইবেন । এতৎ চত্রন্থিত ক, খ্ট. 
আদি দ্বাদশ মাতৃকাবর্ণণ আশা, চিস্তা প্রভৃতি বৃত্তি এবং কাকিনীশক্তি ও 

ঈশ্বর প্রভৃতি সমুদয় দেবতা! কুগুলিনীর শরীবে লয় হইবেন। মণিপুরস্থিত 

রঞ্ীজ অনাহতস্থিত বায়ু মগ্ুলে লীন হইবে এবং বাঁুও বৎবীনে লয় না 
কুগুলি-নীর শরীরে সংমিলিত হুইবে। 

এখান হইতে কুগুলিনী স্থিত বিশুদ্ধচক্রে উপস্থিত হইলে নি 

ও সপ্তত্বরাদি এবং শাকিনীশক্কি ও সদাশিব প্রত্ৃতি' সমুদায় দেবতা তীহাক্স 

শরীরে লীন হইবেন । ফ বীজ আকাশমণ্ডলে লয় হইবে এবং আকাশ 
ংবীজে পরিণত হুইয়! কুগলিনীর শরীরে মিলিত হইবে। 

অনস্তর কুগুপিনী ললনানামক দ্বাদশদলবিশিষ্ট গুপ্তচক্র ভেদ কিয়া 

আজ্ঞাচক্রে উখিত হুইবেন। এই চক্তস্থিত মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তি এবং হাঁকিনী- . 

শক্তি, শিবার্দি দেবতা, সত্ব রজ তমোগুণ প্রভৃতি সমুদায় কুগুলিনীর শরীরে 
লীন হইবে । নভোবী্ন হং মনশ্চক্রে লয় হইবে । মনও কুগুলিনীর শরীরে 

লীন হইবে। 
এই আজ্ঞাচক্ত ভেদ করিয়া! কুগুলিনী উরে উঠিবেন, আর নাদ, বিশু 

হকারার্ধ সমস্ত কুগুলিনীর শরীরে লীন হুইবে। কিন্তু আজ্ঞাচক্র তেদ করাই 
সুকঠিন। কারণ এখানে স্থযুয়্ার শেষ খুখের নীচে কবাটন্বরূপ অর্দাচজ্জাকার 
মগ্ডল আছে।  কবাট খুলিলে যেমন সহজে গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ করা! যায়, 

তেমনি আজ্ঞাচক্রের উর্ধে ঁ কবাট ভেদ করিলে, কুগুলিনী অভি সহজে 

সহশ্রারে গমন করিয়: থাকেন। ইছার উপায় ও কৌশল টিটি? গুরুর: লে 
জানিয়। লইতে হন্ন। ঃ 

উক্ত" কর্বাট- তে? করিয়া কুগুলিনী উত্থিত রন বিশু; নাদ: রি 

তাহার শরীরে ল্য় হইবে। পরে কুগুপনী নিরালম্বপুরীতে উপস্থিত হইবেন 
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যথোক্তং-_. জপাঁচ্ষতগুণং ধ্যানঃ *. ধ্যানাচ্ছতগুণং লয় 1 ই." অভ 

প্রাধাপ্তং দ্রীবেন সহ পরমেশ্বরস্ত এ্রকাসম্পন্নত্বাৎ » ৃতটঃ পূর্বণ প্রন্কতিপুরুষ- 
নিরুর্জিং কেবলং জ্যোতিরেকমাসীৎ। স্থষ্টেরারস্তকালে * তদেকমপি সর্ধ- 
ব্যাপকজ্যোতিরাত্মানং বিভেদ নাঁদবিন্দুরূপেণ বিপরীতমতে ইমাবেব কুণ্ড- 

এবং প্রণবাদি তৎশরীরে লীন হইবে । অঙঃপর সহআার: মৃণালস্বরূপ 

শঙ্খিনী নাড়ীর মধ্যপথ দিয়! কুগুলিনী সহম্রারে উপনীত হইবে ন। 
সেই সময় নিজ শুরু এবং গুরূপদিষ্ট ইষ্টমুর্তি ও আনন্দমভৈরবী কামকল! 

প্রভৃতি সমস্ত কুগুলিনীর শরীরে লীন করিতে হইবে; কুগুলিনীও পরমশিবেচ, 

সহিত সংযুক্ত ও একীভূত হইবেন। এই সময় সাধক কি অরনি্ধবচনীয় অভূত্ত- 
পূর্ব আনন্দে নিমগ্ন হন, তাহা মুখে বলিয়া কি কলমে লিখিয়! বুঝাইবার সাধ্য 

আমার নাই। যে ভাগ্যবান ক্ষণকালের জন্য এরূপ আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছেন, তিনিই তাহ! উপলব্ধিপ্করিতে পারিবেন 

অতঃপর কুগুলিনী পরমশিবের সহিত সামরন্ত সম্ভোগানস্তর পুনব্ধার.. 

মূলাধারে পুর্ববনির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগমনে প্রবৃদ্ধ হইবেন । তিনি উখিত্ু 
হইবার সময় যেমন চক্র হইতে চক্রানস্তরে গমন করিয়াছিলেন এবং চক্রস্থিত 

দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাহার শরীরে লীন হুইয়াছিলেন, আদিবার সময় 

তেমনি চক্র হইতে চক্রান্তরে নামিবেন এবং বখন যে চক্রে উপনীত হইবেন, 
তখন দেই চক্রস্থিত তৎশরীরে লয় প্রাপ্ত দেবতা ও বীজ আদি স্যষ্ট হইয়! 

পূর্বের গায় যথাস্থানে সতস্থাপিত হইবে । অবশেষে 'মূলাধারে আসিয়া 

কুগুলিনী সার্দজ্িবলয়াঁকারে শ্বয়ভূলিঙ্গ বেষ্টন'করিয়! রূহ্ধ্বার কোধপুর্ব্বক 

নিদ্রিতা হইবেন । জীবাত্মাও পুনঃ ভ্রান্তিজালে পতিত হুইবেন, সীধকও 

মায় মোহ আদি মনুষ্যজনৌ চিত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হই! থাকিবেন। 

.ক** জপকরা অপেক্ষা, ধ্যান শতগুণে শ্রেষ্ঠ ।. জপ .করিতে হইলে 

কতকগুলি নিয়মের অধীন হইতে হয়। উত্তম, মধ্যম, অধম-ভেদে 

জপ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে উত্তম শ্রেষ্ঠ । জপের জুগ্রে প্রাণায়াম ও কন্ুকা, 

সেতু, অশৌচভজ করিতে হয়। স্তাস মগ্্রার্থ ও মন্ত্রচতন্া, যোনিমুন্রা 

প্রভৃতি করিতে হয়। পবিত্র স্থানে সুখাসনোপবিষ্ট হইয়া অন্যের অশ্রতত- 



১৬৩ বেদব্যাস। 

লিনীগ্মপ্িবৌ ইতি লয়ানত্তরং। পুনঃ শৃষ্টিজানমুৎপাদা কুগডপিনীং পরম- 
শিব জ্ঞাত্বা তাং মুলশক্তিং পুরুষঞ্চ নুধাপ্লাবিতাং আনন্দময়ীং পুনস্তৎক্রমেণ 
মূলাধারমানয়েদিতি দিকৃ। ইতি পূর্ণানন্দপরমহংসবিরচিতং চক্রাবলিরহস্তং 

সমাপ্তং 8 ও তংসং, ও তংসত, শান্তি; ! শাস্তিঃ!! শাস্তি: 1! 

রূপে 'মস্ত্রোচ্চারণ ছ্বারা জপ কর! কর্তব্য। জপকালীন নিদ্রাকর্ষণ, অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গ স্পন্দন এবং দস্তপ্রকাশ না হয়। সংখা! রাখিয়া! শুচি হুইয়! পবিত্র 
বাস পরিধান করিয়া জপ করণবিধি শাস্ত্রে আছে। এইকপ শাস্ত্রে যে সমস্ত 

ত্বিধি আছে, তাহ! পালন করিয়! নিয়ম পুর্ন্বক জপ .ন! করিলে ফল লাত হুয় 
না। কিন্ত মানসিক্ ধ্যানে কোন নিয়ম বা ধিধি নাই। যখন.ফে অবস্থায় 

যেখানে সেখানে নিয়ত ধ্যান করা যায়॥ ফল কথা, শয়নে তোজনে ভ্রমণে 
নিয়ত ইষ্টদেবতার পাদপল্প ধান কর! সর্বতোতাবে শ্রেষ্ঠ । 

+ ধ্যান অপেক্ষা লয় *শ্রেঠ। লয় অর্থাৎ জীবাত্বার সহিত পরমাত্মার 
সংযোগ, অথব! পুর্বে যাহা বলিয়াছি__ষট চক্র ভেদপূর্বক কুগুলেনীকে 
সহআারে উাপিত করিয়। পরমশিবের সহিত সংমিলন। 



নবনাটক 

নাট্রোল্লিখিত ব্যক্তিগণ । 

পুরুষ । 

আত! রঃ | হা মূলবর্তী | 

মহামোহ ... ডঃ অবিদ্তাগর্ভজাত আত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্। 

বিবেক ৪5৪ ৯৪৪ বিদ্তাগর্ভজাত আত্মার কনিষ্ঠ পুত্র ] 

সমাদি রর তত গীতাগর্ভজাত বিবেকের পুত্রগণ | 

কএকটা অ্ৈতবাদী ...?  ভক্তিতববী। 
'নট রন ন্ নর্তক। 

ন্্ী। 

বিদ্যা 4 রা আত্মার জ্যেষ্ঠ স্ত্রী. 

অবিদ্য। ৮** ৪ তৎকনিষ্ঠা ্্ী 1. 

রতি রঃ শপ কুন্দর্পের পত্বী। 

গীতা *** তি. বিবেকের পত্রী। 

কএকটী যুবতী যোগ-পরীক্ষিক1। 

নটা রঃ নর্ভকী। 

ভি আাহাতারররেযোরনেলতের 
ঙ 



 প্রথমান্ক । 

সভাগ্বলে নট ও নটার শ্রবেশ। 
নট। প্রেয়সি! অদ্য প্রীমৎ পূর্ণানন্দ নাথের শাস্তিরসের উদয় হওয়ার 

তিনি শাস্তির সোদর সঙ্গীতের অভিনয় করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন 
সুতরাং যথাশক্জি তাহার কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলাম। তুমি সাবধান হইয়! এমন 
অভিনয় করিবে যেন তান মান লয় প্রতৃতি কোনটারও অঙ্গ ভঙ্গ ন! হয়। 

*€( রাগিণী ইমম্ কল্যান। তাল আড়াঠেক|।) 
দেখ যেন প্রাণেশ্বরী কতকার্ধ্য হতে পারি। 
সমাজে না হয়ও পেতে প্রিয়ে যেন টাটকারি। 

ময় হয়েছে ভাল, সভাস্থ সাধু সকল, 

তোষে। সবাকারে1 মন, শ্বগুণ প্রকাশ করি। 

নটা। প্রাণেশ্বর ! আপনি সঙ্গীত বিষয়ে সুপগ্ডিত। সুতরাং সকল কার্য 
্বীয়গুণেই সম্পাদন, করিবেন। তবে 'অধীনীর প্রতি ভারার্পন কর! কেবল 
দাসীর গৌরব বাড়ান মাত্র । 

| : (রাগিণী ঝিঝিট। তাল জত।) 
যে আঞ্ঞ! করিল! নাথ সাধ্য মতে পালিব। 

স্বগুগে সঙ্গত কর অবলম্ব হয়ে রব 

অগিতে| ধুম গমান, সুর্যের প্রকাশ যেমন, 
সঙ্গীতে সঙ্গত তেমন, কি আরো! অধিক কব। 

সভায় রতির প্রবেশ । 

ক্বাতি। ভায় ! বাঁচিনা॥ শ্রীমচ্ছগ্করাচার্য্য মহাশয় যে অবোধগণের নিগ্তারবীজ- 
্বরূপিণী অবোধনিস্তারিণী তত্ব বোধ, আত্মানাত্ম বিবেকও আত্মবোধ গ্রন্থতয় 
রচন1 করিয়াছেন, উহার রচন! এবং মর্ম অতি কমল, অতি মধুর ও অতি গভীর । 

এক্ষণে যে প্রকার শান্ত্র-চ্চার ধূম' দেখিতেছি তাহাতে যে উহা! সকলকার 

বোধগঞ্য অবস্তই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তখেই আমাদের উপায় ? এবে 



মখমাটফ। ০২ 

বিধর সখ উপহথি। হাঁ | এরঠা জ্ঞাতিত্ববাদ কুত্রাপি দৈধাকদুরের কথা, 
সুনিতেও পাওয়া ধায় না। আমাদের কর্তাটার পিতামহ বংশে অনাপক্ষে 
লকল গুলিই কি হুরস্ত। আমাদের পক্ষের মহাশয়ে?া “মূ কর্তাকে* 
(আত্মাকে) ্বরূপজ্ঞানচাত করিয়া চিরদিন অধীনের অধীন করিয়া! রাখিগনাছেন, 
অপর পক্ষের মহাশয়ের! “মূল কর্থাকে” স্বরূপজ্ঞান প্রদান করিবেন বটে, 
কিন্তু বিমাতা বৈমাত্রেয়গণকে ধ্বংস করিয়া স্বর্গের সহিত অনায়্ামেই এক- 
বারে বিনষ্ট হইতেও প্রস্তত। হায়! একি ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি! 

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল আড়া। 

- কি হলো! সব্ গেল"'ভেবে ভেবে বাচি না। 

এমন ঢরস্ত বংশ কতু দেখিন! শুনি না। 

বিপক্ষ শ্বপক্ষ যত, সকলি করিয়া! হত, 

ত্বীয় প্রাণ স্বেচ্ছাধীন, বিনাশিবে যুদ্ধ বিনা। 
সর্কগাত্র শি্রিল,*ইন্দ্রিয় শিখিল চুল, 
ভাণ্বফল আর বুঝি, নিবারিতে পারি না। 

: (রতির বিশ্গাপ শ্রবণে বেগে কনর্পের সভামধ্যে প্রবেশ । ) 

_ কদর্প। প্রেয়সি ! তুমি কোন্ পাষণ্ড কর্তৃক তাড়িষ্ঠ। হইয়া সভার মধ্যে 
এরনপ বিলাপ করিতেছ? কনর্পরাজকে সৌরজগতে কে ন| জনে, কে ন! 
ভয় করে? মদীয় ফুলশরাসনের পঞ্চশরে কে না বিদ্ধ হইয়াছে? এ ভূজবল- 
গরিম! সকলেই [দিত আছে। গরিম! করাই বাহুল্য । পরিয়ে ! তুমি অকপটে 
বল, সে পাবওকে এক্ষণে, সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব | 

রাগিণী, কালনেঙ্গ ড়া ৷ তাল আড়া। 

প্রিয়ে বল শীঘ্র খল, ওকে মোডে চায় যমদরবারে। 
আমি নই সামান্য গণ্য, ধন্ত মান্ত এ সংসারে । 

. ভালিতে হরের ধ্যান, দেবে মোরে করে ধ্যান, 

বাণাঘাতে পঞ্চানন, কোপে মোরে ভন্ম করে। 

.... হুইয়! অক্ষবিহীন, ভূবন করি পাঞণ, 
॥,,.. . ইইজুবিশ্ব বির্ডন। মম মহিয়াতে করে ॥ . 
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পদ্ধি। প্রীণপণস্ত ! আপনি যাহ! বলিয়েন, তাহা আপমাতেই সম্ভব মতা । 
কিন্ত নাথ ! আমি কাহা7ও,কর্তৃক তাড়িত। হইর। বিলাপ করিতেছি না। যে 

জন্র অমি বিলাপ 'করতেছি, গে ঝড় গু কথ।। আপনার নিকট গোপনীত্র 
কিছুই না থ।কিলেও বলিতে সাহস হইতেছে ন1। 

রাগিণী ঝিকিট্ থাম্থাজ। তাল মধ্যগাঁনঠেক1। 

যেলাগিক্লা কান্দি গ্রাণনাথ! 

বলিবার কথ! নহে, মনে হল অকল্মাৎ॥ 

ভাবি কথা শ্মরিয়, কাদির! উঠিল হিয়া, 

[শিব শিব শিব জয়, সদাশিব উমানাথ.॥ 

কন্দর্প। প্রিয়! এমন্ কি ভাবিকথ। যাহ! ম্মররণ করিয়! বিলাপ করিতে- 
ছ্িগে এবং এক্ষণেও অসৈধ্য হইয়] পড়িলে ? উহা বিস্তারিতরূপে জানিবার 

জন| আমার নিতান্ত ইচ্ছ! হইয়াছে। শীঘ্র নিজমনোভাব ব্যক্ত করিয়। আমার 

উৎকণ্ঠা দূর কর। 
তি । প্রাণেশ্বর ! নিতান্তই শ্রবণ করিবেন? কিন্ত নাথ! সে কথ! 

গ্রকাশ করিতে আয়ার ইচ্ছ। হয় ন।। কি জানি, কথায় কগায় বা মহা প্রলয় 

হয়। না,--মন্রোধ করিবেন না, সে সর্বানেশে কথ! বলিব না । সে কণ! 

মনে হলে হয় কাপে! 

কনর্প। খ্রেয়মি! এমন কি ভীষণব।কা, অথচ এত গোপনীয়? এমন 

কি, আমাকেও বলিতে ইচ্ছ। হয় না? আর নে কথায়, কথায় কথায়, মহা- 

প্রলয়ের ভয় করিছ্ছেছ? সে কখাযখন এত ভীষণ, তখন নিতান্তই আমার 
শুনিতে 'হইবে। আমার কাছে ভোদার গোপনকি? পগ্ডিতগন স্ত্রীপুরুষ 
অভেদাআ্মক কীর্তন করিয়ছেন। আতএব আমাম নিকট তোমার কোন 

কথাই*গে[পন রাখ! উহ নহে। 

রতি। অত করিয়া আপনাকে বলিতে হইনে না। যাহ! হইবার তাহা 
আপনিই হইল থাকে,_-গঠিরোধ 'অসাধা। অতএব শুনুন । প্রীমচ্ছঙ্করাচা্ধ্য 
মহাশম, উত্তগাধিকারর জনা গীত/ভাষ।, দশো পনিষৎভাষ্য এবং ব্রহ্ষনু ভাষ্য 

, এই ভাযান্ত্রয় রচন! করিয়া অধম[ধিকারীর হৃদয়-গ্রন্থি ছেদনার্ধে, তত্ববোধ, 
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আগ্মানাত্মবিবেক *ও আত্মবোধ ৬এই গ্রহত্রয় রচনা করা ৮ আমি 
ভাহারই মর্মবোধ করিয়া বিলাপ করিতেছিলাম) 

কন্দর্প। গ্রন্থত্রয়ের মর এমন কি তীব্র কষ্টদায়ক? শীত তাহা 
প্রকাশ কর। ৃ - 

রতি। প্রাণকাস্ত ! শ্রন্থত্রয়ের মর্ম এইরূপ । আপনকার পিতামহ 
মহাপয়, অবিদ্যাপত্বীর যোগে, মহাদোহ পুর ও ত্রান্তিবধূ সি করেন্। 
তৎপর মহামেহ মহাশয় ভ্রান্তি পরীর নোগে, অহঙ্কারকে, মহাশয়কে, 

এবং রাগাদিকে এবং 'ম্মদাদিকে ত্যতি করিয়ানছন। তংপর আপনার 

আম।দিগের ঘোগে বর্তমান সংসার স্থঙ্টি করিয়াছেন। কিন্ত উক্ত ্রীসত্রয়ে 
তিনি বলেন যে, প্খুল কর্তার” বিদ্যানাম়ী আরে! একটা জনাদি-কালাবর্ধি 

অদ্বিতীরা-অবিদ্য!-বড়স্বতা-চিরাবরহিণী পত্বী আছেন। ত্যোগে বিবেক 
নামে পুত্র ও গীতা নামী বধূ হ্যত্টি হইয়া গর্ভধারিণীর পরামর্শে বিমাত। 
বৈমাত্রে়গণকে বিনষ্ট করত মূল কর্ত।কে” *শ্বনপজ্ঞান দানে স্বরাজ্যে 

রাজা! করিয়া, পিতার অদ্বিতীয়তা সিদ্ধার্থে শ্ববর্ণের মহিত নিশ্মলি ফল- 
আ্বলবৎ নাশ গ্রাপ্ত হইবেন। তগাচ আত্মবোধে । “অজ্ঞানকলুষং-জীবং 

জ্ঞানাভ্য!সাদ্বিনির্মলং | কৃত্বাজ্ঞানং স্বয়ং নস্তেং জলং কন্ককরেণুবৎ।” হায়! 

এ কি সর্বনাশ! কি বিষম বুদ্ধ! যাহার] পরছ্ঃখোৎপাদনার্থ বা পরনাশার্ঘ 

নিক্গবংশ নাশ করিতে তৎপর, তাহাদের ন্যায় মূ ও ভীষণ আর কে? এই 

সমস্ত চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতেছিলাম। 

কনার্প। প্রিয়হমে !৪শান্ত হও । ও পাগ কথা মনেও করিও ন|। 
এইরূপ উপন্যাস লেক? িরিরনার আকাশ-কুনুমের মত ভুবনে শচরাবিধাত 

আছে। তাহার চিন্তা করা কবল মর্থহ। তোমরা জীজাতি, তামরা সত্য 

বা মিগ্য! একটা বে নে কগ্টা শুদিখামাত্র ভাবন!য় আত্মবন্থৃত হইয়া যাও। 

তোমাদের কতদুর পরাক্রন, তাহা তোমরা গাণিরাও জান না। তোগীাদের 

কটাক্ষে, বন্ধাবিষু-শিবাদি দেবতাগণ অপৈর্ধা হইব! থাকেন। কটাক্ষ ত দূরের 

কথা, তোমাদের মূর্তি সৃতিকাদিতে নিশ্শিত দেখিয়। খবিগণও স্থির থাকিতে 

পারেন না, অন্যে পে কাকথ।। তোমার” 9 তোমাদের বিচিরতা যে পর্য্যন্ত 

ধরাতে থাকিবে, সে পর্য)স্ত, ছূর্বল বিবেক ঝা তৎপুত্র ছর্বলতম শমাদিয 



১০ বোব্যান। 

ভয় ঘর ফেকতদুর মুখ, তাহ! বলা ররাহুল্য। খ্রিরতমে! দিখ্যারছে 
মনঃকষ্ট গাঁইও না! এবং দিও,না। 

- * ক্লাগিণী বিঝিট.। তাল ঠেক1। 

কি কর প্রেয়মি ওহে ছাড় মিথ্যা ভয় । 

নির্ভয়ে বসিয়া থাক তুমি দেবি সর্বময় ॥ 
থখকিতে তব অগ্বয় বিদ্যাবিবেক কোথ। রয়, 

শম দম তা শ্রয়, দুর্বল তারে কি ভয় ? 

আঙান দেহ লোভেরে, শম বাকি কর্তে পারে। 

মোহেরে করছ ক্বপা, দম জীবন সংশয় 1 | 

মদ মাৎসর্ধয থাকিতে, মাতৈস্তপস্তিতিক্ষাতে, 

রাগের সত্বে সমাধান, অহঙ্কারে সুনিশ্চয় ॥ 

আমি বেঁচে থাকৃতে প্রাণে, পঞ্চবাণের সন্ধানে, 

ফুলশরাসন-ণে, বিবেক কোথায় রয় ॥। 

প্রিয়্তমে ! বদি আমার কথায় তত্র, স্থির হইতে ন! পার, তবে বীর 
অমত্ব বর্গকে স্বরণ কর, ফল্গটা হাতে হাতে দেখিতে পাইবে। 

(স্বর্ণ সমভিবাভারে অবিদ্যার প্রবেশ ।) 

অবিদ্য|। হে সভাস্থগণণ! বল দেখি, অ'মার সমান স্ত্রীজাতিতে কে 
ভাগাবতী আছে? আমার ক্ষমতার সীম। নাই । সামি দিব। দ্বিতীয় প্রভরের 
সময়ে অমাবস্তার রাত্রির অন্ধকারের মত, একটা কুৃহক স্বষ্ট্ি করিয়।, অবর্তী 
অভোক্তা, নির্মল, অসংসারী পরমাত্ম'র স্বরূপে) কর্তা, ভোক্তা, যলিন, 

সংসারী, দ্র, নারকীরূপে জগতে সৃষ্টি করিযছি। এ সংসার সমস্তই 
মদৃগডণে ভাসিত। খধিবাক্যই ইহার গ্রর্মীণ। 

ৃ রাখিণী আলেয়।। তাল আড়া। 

ক্বমৃত| আমার যত জাত ওগে! খযিতে । 
জাতিতে. আঁষা, যম। কেব। আছে জ্রন্ধণেতে . 

তমার ডে সস্বী, আছে, বশ্তে পার না. যে গতির কাছে, 
.দিিলেকেনাথ পড়ে জুষে, সর্বদা আমার জারিত্বে। 
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ভূলীয়ে রেখেছি তেরে, দেখ্ডে পায় না আপনা বি 

হস্তীপক্ ধেন হস্ভীরে, ঘোরায় ফিতা অস্কুশেতে ॥ 

মম প্রিয় পুরগণ! তোমরা এক একজন অতুলনীয় কিক্রমশালী। রতির 

্ৰাস্তি বিনোদনার্থ আমার আজ্তায় নিজ নিজ বির্রিমের পরিচয় দাও । 
মহামোহ । জননি ! আমি তব গর্ভজাত--জনকের জ্যেষ্টপুত্র॥ আমান, 

ক্ষমত৷ অপীয়! অতএব তাহার আর কি বর্ণনা করিব। জনক মহাশয় সর্বজ্ঞ 

হইয়াও আমার মহিমাতে সর্বদা আপনার প্রতি অন্ুরক্ত । বিমাতাকে " মনেও 
করেন না । তিনি যে, তাহার প্ী--এক সময় তাহার প্রেমে প্রেমী ছিলেন, 

ইহা তাহার শ্রণও হয় ন|। 

স্বাগিনী বেহাগ । তাল আড়1। 

আমি এমনি স্থজন। 

মম গুণে বাধ্য পিতা রাখেন সদা মায়ের মন ॥ 

নানাকল দেখাইয়া, নানাক্রিয়া দরটইয়া,, 
সিদ্ধ শক্তি প্রকাশিয়া, মুগ্ধ রাখি সর্বক্ষণ ॥ 

( পতিবাক্যাবসানে ভ্রান্তির উক্তি ।) 

্রাস্তি! আপনারা আপনাদের যে সমস্ত নিজ নিজ গুণ কীর্ডন করিলেন, 
আমার সহয়তা ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। 

বাগিণী বেহাগ। তাল আড়া। 

মম গুণে গুণী সকলে । 

খারেনা ক বিদ্যা বুদ্ধ, আমি ভ্রান্তি ন! থাকিলে ৯ 
দিগ্ ত্রমের মত আমি, অস্তরে হই অগ্রগামী, 

* ভদত্তরে গভু তুমি, 
: মোহিত করুহ বলে॥ 

মহামোহ (ক্রোধে )। কিপাপিষ্ে! আমি অদ্বিতীয় নহি? তোমার 

সারে, বর্ম সম্পাদন করি? আমার, জীবনকে ধিক্ ! আমিই একেশ্বর,--আমার 

অধীন তোর!। স্ত্রীলোক হইয়া এত গর্ব-নবিশের্ধতঃ সমাজের মধ্যে | আমর! 

য্দিভ শিব শাহ্রাধীনন বটে, কিন্ত সে শান্তর কি সর্কাদা ব্যাবহারে আসিতে 
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পাঞ্ষে ছি. পূরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের এতাদুশ গর্ব কে সঙ করিতে পারে ? 
যে পারে, গলে কাপুরুধ! পাণ্নিষ্ঠে! তোমাতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই, 
তোমার যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার ॥ . 

্রাস্তি (শ্বগত)। উচিত বলয় আহাম্মক বেজার । যাহা! হবার হয় হউক; 
এ সংঘর্গে থাকিলে অপমানের শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু হইবে না। আম 
কাশী যাত্রা করি। এখন আমার কাশীবাস ভিন্ন অন্য উপায় নাই। 

রা'গিণী আলেয়া | তাল আড়া। 

গেল রে অবিষ্া-বংশ গ্র।দিল বিষ্বায়। 

আমি চলিলাম কাশী নির্বাণের ঠাই ॥ , 
এত বলি শুভকরি, ভ্রান্তি গেলেন কাশীপুরী; 
মোক্ষ এবে সানন্দে, শাস্তিরস গায়। 

দ্বিতীয় অঙ্ক । 
আত্মা (মুল কর্তা ) ও বিদ্যা। 

মূলকর্তী (আত্মা ) অবিদ্যাঙ্গ পরিবার সকলকে না দেবধিখা “হা হতোন্মি” 
ফরতঃ মনে মনে নানানূপ ছৃশ্চিন্ত করিতেছেন, এমত সময়ে মহাতেজস্বিনী 

ভৈরবী মুর্তি সম্মুখে দর্শন করিয়! সাষটাঙ্গে প্রনিপার্ত পূর্বক আহ্বান করিলেন। 
আত্ম । আসুন, আপনি কে? জননি! আখনাকে কখন ত দর্শন করি 

নাই ।*বোধ হয়, এছুঃখীর দুরদৃষ্ট বিমোটনার্৫থে এ অসময়ে আগমন করিয়াছেন । 
যাহাঁই হউক্, সংপ্রতি পরিচয় প্রদানে পরিতৃপ্ত করুন্। 

'বিস্তা। ছি ছি নাথ! [আমি আপনার অবিষ্তা-বিড়দ্িতা . চিরবিরহিনী 
বিজাপন্থী | | 

আত্ম |. আমার এতাহশ হঃ রা উপহাস করা কি আপনার কর্তব্য 
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বিদ্যা । হাকপাল! আমি জাঁপনাকে উপহাস করিব? স্বপন স্মস্তই 
বিস্বত হইয়াছেন ?:না হবেন বা কেন, অবিষ্তা পিশাচী আপনাকে ভূতে পাওয়ার 
মত পাইয়াছে। কাজে কাছেই বিশ্বত হইয়ছেন। আচ্ছা, পরে সমস্তই শ্মরণ 
করাইব। সংগ্রতি আশ্রয় প্রদানে পরিতৃপ্ত করূন্। 
 আত্মা। তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু স্মরণ ত করাইবে, পরে তুমিও ত. 
আবার পাইয়া বসিবে না ? 

বিদ্তা। প্রভে!! আমি যাঁভাকে পাইয়াছি,তিনি সাধারণ ঘহেন। 
তাহার সাক্ষী, কৈলাদে কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠে বিজু, ব্রন্মলোকে ্ঙ্গা। 
বশিষ্ঠাদি খবিগণকে আমি পাইয়াছি বণিয়াই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া 
সঃসারে সৃষ্টি, স্থিতি, গ্রলয় এবং বিধি কর্তা হই়াছেন। অতএব আপনাকেও 
তাদৃশ গতি লাভ কল্নাইব। 

আত্ম। (স্বগত)। উপযাচিকা ত্যাগ করা অনুচিত, । (বাহে) বোস? 

বিদ্যা আশ্বাসবাক্য পাইবামাত্র' পতিকে আনিস্ন করিলেন ; অর্থাৎ তুমি 
ব্রহ্ম এই কথাটা উপদেশ করিলেন। 

বিদ্যা। হে প্রভো! আপনি পুরাতন অপক্ীকৃত ব্রহ্ম হইয়াও স্বপ্নবৎ 
পঞ্চীকৃত স্থূল অত্রন্গ। * 

আত্মা। (শ্বগত )! অব্যক্ত সুখে সুখী হইয়। মনে মনে বিবেচনা 

করিলেন, চিরকালেরই হউক বা নৃতনই হউক্, ইহার সপন্রী সমানি সমাদর 
করাই ভাল। (প্রকাস্তে) ভাল, কি বলিলে, আমি সর্বশক্তিমান্ পুরাতন, 

অপক্ষীক্কত এবং ব্রক্মময়, ক্রি প্রকারে বিদ্যমান পঞ্ষীকৃত পঞ্চভুতময় নূতন । 
এই সকল দৃষ্ বিরোধ জন্য বুঝিতে পারিলাম না। পারত যুক্তিযুক্ত করিয়া 
বুবাও। আরও একটা কথা বলি, $মামার আরও একটী পন্থী আছেন। 

তিনি পুত্র-পৌত্রার্দি দলবগ্নে বেষ্টিত হই! এই মাত্র আমার অজ্ঞাতে কোথায় 
গিয়াছেন, কিন্তু তিনি এখনই আদিবেন। অতএব তুমি এই বেলায় 
সতর্ক হও। ূ 

বিদ্যা । প্রাঁণকাস্ত! আর পূর্বের মত আমি সহজে ভুলিব না বা ছাড়িব 

না আপনি যাঁহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা! শীগ্ই করিব । অবিদ্যা কর্তৃক আমি 

আপনার নিকট হুইতে তাড়িতা হইয়া, "শ্রীমতী সরম্বতী দেবীর নিকট, . 
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মানাোগ দিক্ষা করিয়াছি। এই মুহূর্ধে ানযখলে প-পৌঁতরাদি দগবণ 
“করিয়া ঘারে দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিতেছি । পাপীয়সীর অন্তঃপুর-প্রবেশের 
ক্ষমত| থাকিবে না। আর আপনি যে পুরাতন ব্রক্গময়, তাহ! সিদ্ধাস্তকরণে 

আমি যদিও শক্ত বটে, তথাম ধার্মিক একটা পুত্র ও ধার্শিকা একটা বধু স্্ 
করিয়া তন্বারা আপনার সংশয়চ্ছেদন করিব! 

এই বলিল ব্রন্মজ্ঞান নামক যোগে ধ্যানস্থ হইয়া মনে মনে চিত্ত! করিতে 
করিতে ধার্শিক 'একটা পুত্র ও ধার্মিক একটা বধূ স্থজন করিলেন। 

বিবেকনামক পুত্র ও গীতা নায়ী বধূ “কিং করোমি” ইত্ঠাকার শব 
করতঃ উপস্থিত হইলেন। দেবী তদৃষ্টে আপনার পূর্ব বৃতাত জানাইয়া 
স্্কীর কার্ধ্য সাধনে আত্ঞা৷ করিলেন। 

সি, ২ 

রাগিণী ললিত। তাল আড়া। 

গুল রে ধার্শিক পুত্র পূর্বের বৃতাস্ত গুন। 

পাগীয়সী অবিদ্যা মোর ভূলায়েছে প্রাণথধন & 
রঙ্গভূমে দেখি তারে, পতির উদ্ধার তরে, 

স্যজিলাম বাছারে তোরে, জাগাঁও আমার প্রাণের প্রাণ ॥ 

বিবেক। যে আজ্ঞা বলিয়া গীতাদেবীতেই ক্ষণমধ্যে শমার্ণি পুত্র ও 
কন্তাগণ স্যঞজন করিয়! দ্বারে দ্বারে প্রহরী নিধুক্ত,।করিয়৷ বলিলেন, দেখ, 

সাবধান, আবিদ্যা বা তৎপুত্রার্দি কেহ যেন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে না 

পারে। আমি মাভৃ-আজ্ঞায় পিভৃসমীপে চলিলাষ, দেখ, এই সমরটুকুমান্তর 

রক্ষা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আর কোন ভয় থাকিবে না । যত ভয়, আঁষি 

তাহার নিকট উদয় ন! হওয়া পর্্যস্ত 

শমাদি। যে আল্তা, নিত্যানিত্য বিচার কুশলে থাকুক, ইন্ত্িয়গ্রাম নিত্য 

গ্ুখ প্রাপ্ত হইলে কখন অনিত্যে ধাবিত হুইবে না। যদি শ্বচ্ছন্দে দ্বতাস্ন পালা! 
যায়, তবে কি কেহ পধুর্ণধিতান্ন খাইতে ইচ্ছা করে? যে ঈশ্বরের নিমিত্ত 
ভ্রিলোক উন্নত্ত, সেই ঈশ্বরকে যখন আপনি গ্রত্যক্চ করিবেন, তখন বর্ধাদি 
পদও তুচ্ছ হইবে, অবিদ্যাদির প্রতিভা কদাচ থাকিবে না। আপনি শিশ্ন 
হইবা, স্বকারধ্য সাধনে গমন' করুন্-_অবিদ্যাদি নষ্টের ভার আরামের উপর । - 
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রাগিণী, পুর্বী।--তাল ভাড়া ।, 

নিত্য সুখ প্রাপ্ত হ'লে অনিত্যে মন ধারে না। 

কিন্তু নিত্য, গাব কিনে তাহার উপায় জানে না ॥ 
তাই তুমি জানাইবে, প্রত্যক্ষ করে'দেখাবে, 
অমনি মনে ধরিবে, বুৎপত্তি দুর হবে না ॥ 
নিত্য পেলে অনিতোতে, মন যাবে না কোন মতে, 

তবে ঘাবে অভ্যাসেতে, আমরা তাতে স্থান পাব না ॥ 

থাকি অন্তরের অন্তরে, বুঝাৰ ডেকে তোমারে, 
অভ্যাস যাইবে দুরে, দিব নামেরি মন্ত্র ॥ 
নাম ব্রদ্গচিস্তামণি, পিতা আমি সার জানি, 
তক্তিবলে শুধু আমি, খাঠাই তব মন্্রণা ॥ 

অনস্তর সকলে অস্ত্রশস্ত্র ছার! দ্বাররক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। 

তৃতীয় অঙ্ক । 
বিবেক ও মুল কর্তা (আত্মা )। 

বিবেক। পিতঃ! গ্রথমামি। 

পিতা। এসো, কে তুমি? ৰ 
বিরেক। আমি আপনার পুত্র, আমার নাম বিবেক । ব্দযা-মাতা পূর্ব 

কথা ম্মরণ করাইবার নিমিক্তআমাকে পাঠাইলেন। 
পিতা । আচ্ছা, তোমার কি বন্তব্য আছে বল। 

বিবেক। পিতঃ! আপনি অনাদিকাল হইতে আত্মা নামে বিখ্যাত 

আপনি সর্বসংস্কার-র্ছিত ব্রন্ধোপাদক ছিলেন। অর্থাৎ সাকার নিরাকার, 
যি সদ্িতে, অগ্নি-বিস্কুলিঙ্গে অগ্নির অভেদত্ব বোর্ধের মত, নিবাকারের অর্থাৎ 

ূর্রদ্ষের উপাসূনা করিতেন। ক্ষুধাতৃফাদি জর! মৃতু গ্ভৃতি বার! বর্তমান 
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লময়ের' মৃত অভিভূত ছিলেন, না_নিত্য, ছ্িলেন। - তথাচ জরতিঃ | *সদেব 
লোষেদম গ্রমাসীদেকমেবাদিতীয়ং 

রাগিনী ললিত---তাল আড়া * 

(ওগো! ) পিতঃ অনাদি আত্মা ছিল! নিরাকার আ্ানী । 

বাষটিসমষ্রি-বোধেতে.উপাসিত শক্তি জানি ॥ 

ব্ষ্টি আছিল তোগাতে, সমষ্টি পরমাত্মাতে। 

অস্তরাত্মা ইত্যাকার উপাসক যেই ভুমি ॥ 
ত্যাগে অত্যাগেতে করে, শ্বভাবের ভাব ছেড়ে, 

স্ব্যোগে শিবে তোমাতে এক দেখ স্বপ্ন মানি ॥ 
প্বপ্রে শুয়ে একলা ঘরে, নান! ঝাসনা বিকারে, 

দেখতে হয় অবশান্তরে, তেমনি জাগ্রত জানি ॥ 

সে যেন সকলি মিথ্যা, এতে মন সকলি মিথ্যা, 

সত্বামাত্র ত্রষ্ট উভস্থলে নিরাকার ভুমি ॥ 

পিতা । তাল ভাল। তব বাক্য সকল অমৃতবৎ কর্ণকৃহরে প্রবেশিয়া 
অস্তরাত্মা! স্ুশীতল করিল। আরো! বল। 

বিবেক। পিতঃ! আপনি যে নিরাকার, সর্ধত্র মরসময় এবং চিরন্বপ্নবৎ 

অপদার্থয় জগৎ ঘে আপনাতে ভাসমান, ইহা আপনি নির্বাণ মুক্তিবিচারে দৃষ্টি 
করুন্। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই পাঁচটা ভ্রব্য, উভারা! চক্ষু আদির 
বারা প্রত্যক্ষ । আবার উক্ত পঞ্চ পঞ্ষীক্কত হইয়া এক একটাতেই দ্ষ্টব্য। দেখুন 
মৃত্তিকার ক্লুষ্চবর্ণ ও কঠিনতা মৃত্তিকারই ভাগ, মৃত্তিকার শুরুবর্ণ এবং শীতলতা 
জলের ভাগ, মৃত্তিকার লোহিতবর্ণ এবং ধাতু অগ্নির ভাগ । জলের শুব্লবর্ণ এবং 
শীতলতা জলেরই ভাগ, জলের লোহিতবর্ণ এবং পিপাসানাশক শক্তি অগ্নির 
ভাগ, জলের ক্কষণবর্ণ এবং গাঁড়তা মৃত্তিকার ভাগ। তেজের লোহিতবর্ণ এবং 

গ্বাহিকাশক্তি তেজেরই ভাগ, তেজের শুর্লবর্ণ এবং রসৌৎপাদিকা শক্তি জলের 

ভাগ, তেজের কৃষ্ণবর্ণ এবং গাঢ়তা মৃত্তিকার ভাগ । তথখাচ শ্রুতিঃ।-_প্যদপ্রে 
ফোহিতং' দ্ধপং তেজসন্তব্জরপং যচ্ছুক্রং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদগ্ন্তাপাগারদিতি।” 

বআক্কাশ ও বাঘু অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ । সকল পদীর্ঘেই উহার অস্তিত্ব বিদ্যমান । 
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এ কারণ পঞ্চের মধ্যে পঞ্চ অবস্থিত করে। প্রতাক্ষ ৃ ত্ত ও জাত/এতহতর্ [ষ্ঠ 
করিয়া উক্ত প্ষীুত সি ল়ুক্ত অনুতব করুন্ এবং উক্ত পঞ্চলমক্ত সী 
শরীরকে অন্থভব করুন্। তদ্ভিনন অন্ত দ্রব্য বারা দেহ নির্শিত নহে । বাল্যাবধি 
যৌবনান্থভবে উক্ত পঞ্চ পান-ভোজন দ্বারা, শরীর বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়াছে 
এবং হইতেছে। গর্ভের সুত্রকালাবধি প্রসবকালান্থভবে, গুক্ত ও শোণিত. 
এৰং মাতৃভূক্ত অন্না্দি রস, লৌহ-চুম্বকের আকর্ষণের মত গর্ভস্থ পুরুষ আকর্ষণ: 
করিয়া! শরীর পোষণ এবং প্রবৃদ্ধ করিয়া গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়াছেন.। 

শাস্ত্রে তাহাকেই পঞ্ষীকরণ বলেন। যে প্রকার পঞ্ধীকরণ অনুভবে. 
প্রতীয়মান হইল, তাদৃশ পঞ্চত্বও অনুভবে প্রতীয়মান । পঞ্চীকরণ পান ভোজ- 

নের দ্বারা হইয়া থাকে । * আহার্ধ্য দ্রব্যের অন্নরস পাকযন্ত্রে সিন ভাগে পরি- 
পাক পায়। তাহার স্থলভাগ মন, মধ্যভাগ মাংস ও অণুভাগ মন। এর প্রকার 

জলীয় রস তিনভাগে পরিপাক পায় । তাহার স্থুলভাগ মুত্রও মধ্যভাগ “রক্ত, 

অণুভাগ প্রাণ । ভাদৃশ অগ্নিরস প্লিরিপাকান্তে তিন ভাগে বিভক্ত। তাহার 
স্থলভাগ অস্থি, মধ্যভাগ যজ্জা, অগুভাগ বাক্; এই ত্রিরৃৎকরণান্থুভব হইলেই 
পঞ্কীকরণান্থৃভব উপলব্ধি হয়। যেমন মাটা, জল, অগ্নি এই তিনটা দ্রবা হইতে 

ঘটাদির উৎপত্তি হয়, ফলহঃ তাহাতে আকাশ-বায়ু ন, থাকে এমত নজে 5 

কেননা, আকাশ-বাস্ঠ আঅপরিচ্ছিগ্ন পদার্থ, দর্বত্রই সমান অবস্থিত। যেখানে 

বাহ! হয়, আকাশ-বাধুর লহিত সহজ ক্রিয়া তাহাই বিদামান থাকে |শবিক্রিয়াও 

অবশ্তুই ঘটে। একারণ ত্রিত্বথকরণ হইতেই পঞ্চীকরণ অনুভব হুইজ। 
ক্রুতিগ্রমাণ বখা,-প্যখ! তু খলু সৌযো সা, ত্রিত্রে! দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য 
তরিবৎ ত্রিরৎ এটিক1 তৰাতি তন্মে বিজ্ঞানীহীতি। অন্নাশিতং ত্রেধা 
বিধীক্তে তস্ত যঃ স্থবিষ্ঠধাতুস্তৎপুরীযুমিত্যাদি।” অপি তু তত্ববোধে।-_ 
“অন্নরসেনৈব তৃত্বান্নরসেনৈব তৃদ্ধিং প্রাপ্যান্নরূপপৃথিব্যাং যৎ বিলীদ্নতে 

তদক্লময়কোবস্থৃণশরীরং।” সেই পাকবস্ত্রের পরিপাকশক্তি না থাকিলে বে 

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এ কথ প্রতাক্ষ; সুতরাং গ্রমাণাস্তরের আবশ্তাক নাই। 

পান-ভোজনের পূর্বে পান-ভোজনের কর্তার থাকাই সিদ্ধ | পঞ্চভূত, মন, 

বুদ্ধিও অহঙ্কারাত্মক “দেহ, এবং সঙ্চিদানন্দময় 1 দেহী এ সমত্তই নিরা- 

কারের প্রন্কতি ত্বথাচ ভবদগীতায়াং। “চুমিরাপোহনলে! বামু১ খং মদে? 
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ুদ্ধিরেবন্চ।০ অহঙ্ক]র ইতীয়ং মে ভিরা। প্র্ৃতিরষটধা। 'অপরেয়মিওপস্ঠাং 
্রন্কতিং বিদ্ধি মে গরাং। নজীবতৃতা মহাবাহো। ঘ ইদং ধার্যাতে জগৎ | 

আপমার অই্থল শ্বচ্ছ, সর্ধোতৎকষ্ট পহলার, অর্থাৎ মত্তিফ ? ছদগের 

জষ্টদল প্মী তাহা হইতে নূন, ইহাকেই বৈকুষ্ঠ বলে। তথাচ ক্রুতি-ম্ও 
নমো নারার়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকবৈকুণ্ঠভবনং গচ্ছতি তদিদৎ পুর পুণু- 
রীফং বিজ্ঞানঘনং তম্মাৎ তড়িৎ ভাদতে” ইত্যাদি। অপিতু গীতাসার়ে।-. 
“্হদিস্থিতং পঞ্থজয্টপত্রং সকর্ণিকং ফেশরমধ্যনীলং। অঙ্গু্ঠমাতরপ্রণবৈকগমাং 
ধ্যারস্তি বিষু পুরুষং পুরাণমিতযাদি"। অপি চ তগ্্রে।--পবরশর্বদীসমুত্ূতং 
জ্ঞাননালমনোহরং। খরবর্ধযাষ্টদলোপেতং পগ্গং বৈরাগ্যকর্ণিকং। স্বীয়- 
হাদ্কমলং ধারে গ্রপবেন বিকাশিতং।” | | 

ভ্রমধাস্থল তাহা হইতে নান এবং $%, গদি হবাদশদল, নাভি, লিঙ্গমূল 
ও-গুহোর উত্ধস্থল। তন্মধ্ো সহন্ারস্থ ব্রদ্ধরপ্ধ,গত ব্রহ্ধপ্রতিবিস্ব, কৃটস্থ বা 
ঈশ্বর বা প্রাজ্ঞ, চৈতল্তনামে ভুবনে চিরলিখ্যাত আছেন। মুলনাড়ীর ছিত্র 
দিয়া, হৃদয়ের অষ্টদল পল্মের কর্ণিকার, কুটস্থের প্রতিবিষ্ব ধারণ করিয়। 
ছ্িরণ্যগর্ভ তৈজসাত্মানামে ভুবনে চিরবিখ্যাত আছেন। হুর্য্য যেমন 
দর্পণাদিতে প্রতিবিন্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়েন, সেইরূপ উক্ত নাড়ীর 
উর্ধগতি ভ্রমধাস্থল পর্যন্ত হওয়াতে, তৎছিদ্র দিয় প্রতিবিদ্িত কুটস্থের 
জ্যোতি ভ্রমধ্য পথ্যস্ত উখিত হইতেছে । যেই: জ্যোতিই ভুবনে বিরাট্, ব। 
বিশ্বনামে বিখ্যাত। চৈতন্ত এই ধামত্রয়ের বিষয়ী। অপর কঠাবধি পঞ্চস্থান 
গরম্পর কুটস্থ হইতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, আকাশ, বায়ু, হুরধ্য, চু, নক্ষররূপ 
বিষয় হইয়াছে । এবং বিষয় বিষয্িত্বরূপে চিরট$তষ্ঠাবস্থায় রহিগ্নাছে। পরে 
এক শলকজাতীয় পুরুষ পদ্মিনীজাতীর। স্ত্রীর সহিত বঙ্গানন্দে মগ্ন জাছেন) 
অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বশক্িমান্ নিরাকার নির্বিকার মত্য বটেন ; কিন্তু তাহার 

"আমি ব্রহ্ধ” এমত জ্ঞান নাই। তাহ! ন্থযুণ্তি, মুচ্ছণ, মৃত্যু, পুনরাবৃত্তি বিচারে 

' প্রত্যক্ষ । নুযুপ্ত্যাদিকালে আমি থাকি এবং আমার চিচ্ছক্তিরও কোন 

ব্যাধাত হয় না, কিন্ত জাগ্রৎ*সদৃশ প্রাখর্য্য থাকে না। কারণ, হে লংযোগে 

জাগ্রৎ হইয়া থাকে, সে কালে উল্লিখিত সংযোগ থাকে ন1।-একারণ চিচ্ছন্কি 

চিরফালের 'দ্রবা হইয়াও সংযোগের শক্ষি হইয়। পড়িলেন। চৈতংন্করই 
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আমি, ভূমি, ঈর্ঘর। বিচার শক্তি ব্রন্মের বা আত্ম'র নছে। আমাদের 
এই জ্ঞান আছে বে, বর্ষ পূর্ণ, আমর! অংশ। 'ংশ-পর্ণ আইবিস্ক লিঙ্গবৎ এক 
পা রসিদ্ধ। দ্ৈতীভাবে আত্মাই পুর্ণ বন্গ,পূর্ণবোধে ভয় করা! দুল। এই বরঙ্মাননে 
হরিসংকীর্তনের আনর্দালিঙ্গনৈর মত আলিঙ্গনযোগে সঙ্গম উপস্থিত হইয়া, 

“আহং বছসামপ্রজায়ের” সন্কর) অর্থাৎ বর্তমান রসে পরম পণ্ডিত হইয়া! এবং 

অনেক প্রকার কৌশলে চিরস্থ করিয়। পরমানন্দ জন্মাইব। তৎপর হংসের 
অর্থাৎ প্রাণের বিচলন, তৎকারণ বীর্ধয নাশ। সেই হেতু ক্ষৎপিগাসা ও 
তঙ্ন্ত পান ও তোজন নির্বাহাত্তে পুনরায় সঙ্গমন্থখজনিত বীর্যযনাশেও 

ওজন ক্ষুৎপিপাসা পান ভোজন নূতন রসাম্বাদনে এইরূপ আরও নবন্দৰ রস 
আত্বাদনাথ্থ এবং সঙ্গবকাল কামন। সিদ্ধার্থ, গ্রাণায়ামাঞ্ছি নান! যোগ সৃষ্টি 
করিয়া যোগাবলঘ্বনে উদ্ধরেত1 হইলেন এবং তৎকালাবধি,মহাকালী-মহাকাল- 
নামে জগতে বিখ্যাত হইলেন । ব্রন্মানন্দ উপস্থিত ন1 হুইয়! দর্শনানন্দে এবং 
সজাতীয় ন! ঘটিকা! বিজাতীয় মিধন হেতু সঙ্গম জন্য বায়ুর ক্রুরতা ও 
তক্ষণ জন্য শ্লেম্স। জন্মায়। ক্রুর বায়ু দ্বারা সর্বাগের প্বচ্ছতা আবরণ 

করায় প্রথমতঃ অলস, তদস্তে শন বা কোন প্রকারে বিশ্রাম, পর্বে, 

উক্ত শ্লেম্সা উক্ত বায়ুদ্বারা কঠদেশের লমন্ত্রে মেকুমধ্যে নাড়ীর ছিদ্ররোধ 

করাতে নিগ্রা উপস্থিত হুইয়! স্বপ্ন উপস্থিত করিল। পরে উক্ত শ্লেন্মা উক্ত 

বায়ুর দ্বার| কর্দের নিয়মানুসারে ক্রমশঃ হাদয়কে আচ্ছর করির়! সুযুগ্ডি 
হইল। ভাবী সময়ে কর্্মানুসারে সেই শ্লেম্া, নেই বায়ুগাড় হইয়া, সহজ্ার 
অর্থাৎ মস্তি পর্যন্ত উখিত হওয়ায় এবং তদাচ্ছন্ন করতঃ ব্রক্ষ প্রাতিবিদ্বুঃ 
অভাখ হেতু মৃত্যু হইল'। মৃত্যুর পর অজ অংশ স্বপ্নবৎ চৈতন্ত মৃুর 
পূর্বক্ষণের বাদনানুসারে ল্প্রবৎ বাসনাদয় আকার প্রাগ্ড হইয়? তৃদাকারে 

প্রাণ সহকারে, অগ্নি, ভুল, তেজ, পরমা গুত্রর প্রাপ্ডে, স্বক্মশরীর হইসা পূর্ব 
ূর্ব্বনঞ্চিত এবং ভাবী,কর্ানুসারে, স্বর্গ ও নরক ভোগানস্তর পুনরাবৃতি,হইল। 

বিবেচন! করুন্, স্বপ্নের কারণ বামন1। তাদৃশ মৃত্যুর পর আফার ধারণের 

কারণও বাসনা, অন/ কিছু:নহে। যদি ভোগয সকল ভোগ দ্বার পরি- 

তৃপ্ত হয়, তবে ন্বপ্ণ হইতে পারে না, হুনিদ্রাক্েই কালক্ষেপণ হয়। তাদশ 
তৃক্তভোগী যোগী পরিসৃপ্তকামী হইয়! পূর্ব পূর্ব পুরুষ র্থাৎ প্রার-তোগাৰ. 
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সানে শরীর তাাগ পুর্বক লাধারপেপ্ মতু শরীর গ্রহণ নাঁ“করিয়া, সর্বযাধা় 
বক্ষে লয় র "প্রাপ্ত ছন, তাহাই নির্বাণ মুক্তি। যেত্রব্যে যাহা লয়গ্রাপ্ধি 

হয়, ভাঙার উৎপত্তিনন কারণও সেই প্রবা হইয়। থাকে। ষে প্রকার, খটাছি 

মৃত্তিকাতে লয় হুর, আবার মৃত্তিকা হইতেই উৎপন্ন হয়, বর্তমানাবস্থাত্েও 
মৃগ্াত্র থাকে ; সেইরূপ শরীরাদি জগৎ মহাগ্রলয়ে ব্রন্গে লয় হইয়। থাকে। 

আবার কর্মান্থলারে অর্থাৎ জীবনধাত্রার শেষ সংকল্লাহুসারে মহা গ্রলয়স্থ 
সুযুণ্তিবৎ কারণশরীর স্বপ্নবৎ ব্রহ্ম হইতেই বাসনাময় শরীর উৎপন্ন হইকা, বর্ত-. 
মানে বর্তমান হয়। সুতরাং বর্তমান সময়ও ব্রহ্গমাত্রই থাকে । ব্রহ্ম ভিন্ন কোন 

খদার্থই'জগতে দেখা যায় না। এই প্রকার অন্থভব করিলেই গুঁড়তত্ব গ্রতাক্ষ 
গ্রাতীয়মান হয় । * অতএব মহাশয়ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেম। প্রদ্ধ নিরাকার,। 
তিনি আমার বা আপনার আকার-প্রকারের হত নহেন। আমাকে দেধিয়া, 
আপনাকে দেখিতে মধো যেটুকু অবকাশ অন্ভূত হয়, তৎটচতন্যগ্বয়াপ 
অর্থাৎ তিনি চিদাকাশম্বরূপ। | ৰ 

রাগিণী খান্বাজ।--তাল যধ্যমান। 

: তুমি নির্বিকার নিরাকার বন্ধ পদার্থত। 

বিবেচজ! করে দেখ আব্রক্গ তৃণ জগত ॥ 

সকলি ব্রন্ম অশ্বয়, ব্রহ্গভিন্ন অনা নয়, 

” স্বপ্নংযথা দ্রঙাময়, আপনি হে ব্রহ্ম তাত। 

পিতা। তোমার অপূর্ব যি শ্রবণে প্রাণ পুলকিত হইল। রে পুপ্রে! 
আবার বল। , 

বিবেক। ছে পরমারাধ্য পিতঃ! আগে আঁপনি সন্যামী হউন অর্থাৎ 
্্ীপুতাদি ধন-জন-যৌবন-গর্বিত কার্ধণসিদ্ধার্থে যে সকল কর্ম আছে,. 
তাঙার আশ! একবারে ত্যাগ করুন্। স্ত্রীপুত্রাদি সংসারও পরিত্যাগ করুন্।. 

আপনি তবেই আমার কথ সর্বতোভাবে অন্থভব করিতে পারিবেন। 

রাগিণী ভৈরবী 1--তাল আড়াঠেক1। 

বিথা। সংসাগে কামনা রবে পিত! যত দিন। 

মুকি ন! হয় অন্থতব তত দিন বেগ বচন। 

€ 



নবনাঁটক ১৮৩ 

তব! যবে ্রগ্থ ভবে, লয় পাবে কারণাভাবে, 
সকল আল! মিটে যাবে, হবে সুপ ছুঃখ হীন ॥ 

' পিত1। রে বিবেক! তোমার বাকাসকল শ্রবণ কষ্পিয়।, আমার কিঞ্চিৎ 

প্রেমোনর "হইতেছে দেখিয়! কি যাহ! ইচ্ছ। তান্থাই বলিতে লাগিলে? আমার 
অন্তপক্ষের পরিবারবর্গ তাজ্য বটে, কিন্তু এখন ঘাহা বুঝিলাম, তাহাতে 
তোমর! যে আমার কখনই ত্াজ্য নহ, তবে কি নিমিত্ত সন্ন্যাসী 
হইতে বল। | 

রাগিণী বিভাষ।-_তাল আড়া। 

স্বখময় এ সংসার কিসের লাগি ছাড়ব। 

এমন ছুরন্ত বাক্য কিসের লাগি শুনিব। 

নৃতন নূতন রসে, নব পল্পব প্রকাশে, 

অমৃতময় ছায়াতে, নদাকাল নিবামিব ॥ 

বিবেক। গ্রভো ! আপনি প্পুর্বকালে অংশ-পূর্ণজ্ঞানে, আত্ম! ব্রন্ধবিত্ব 
প্রত্যক্ষে “অহং ব্রদ্ধান্মীতি+ মন্ত্রের মর্শে মন্্ী থাকিয়া, ধ্যান-ধারণারূপে সর্বথ। 
ব্রহ্ম উপানন! করিতেন, এক্ষণকাঁর মত রমণার্দি লীলা-খেলা করিতে জানি- 

তেন ন1। বর্তমান বালক-বালিকাদের মতস্ত্রী ও পুরুষের চিহ্ন ছিল বটে, 

কিন্ত কোন কাধ্য ছিল ন!। তথাচ শ্রুতিঃ।--_“পূর্বে বেদ! বালবৎ তিষ্ঠস্তীতি |” 

জর্থাৎ বর্তমান মৃত-জাতস্বরূপ জগতের পূর্বে বাক্তি সকল ব্রহ্গর্জানী ছিলেন 

এবং শৃঙ্গাররস জানিতেন ন1। এক্ষণ স্ত্রীবিষয়ে বিষয়ী হওয়াতে, অর্থাৎ যৌবন- 
বাব প্রাপ্ডে হংসের বিটুলন জন্ত মস্তি উত্তাপিত হইয়। বীর্ধ্যনাশ হওয়াতে 
ক্ুৎপিগাপা জন্মাইয়] ভক্ষণ ও তত্ন্ত দেহ উপস্থিত হয়! ত্নাশে নাশ প্রাপ্তবং 
হইতেছেন। সেই হেতু দিন দিন হীনবীর্যয হই! পূর্বস্বতি বিস্বৃত"হ ওয়াতে 
"্জাতোহং মুতোহং” ইতটাদি জানবান্ হইয়াছেন । অতএব যাবতীয় বিষয় এবং 
তদ্বাসন! কায়ণনোবাক্ ত্যাগ ভিন্ন জ্ঞানাঙ্ক,র জন্মাইবে ন!। তহি৷ না 
জঙ্সাইলে শাখা-পন্থুবাদিন্বরূপ.অনুতব কি প্রকারে জন্মাইতে পারে ।? 

রাগিনী বিঝিট।- তাল যৎ। 

বৈরাগ্য'আসনে জ্ঞান হেন শো পায়। 
পবনে আগুণে যেন মিলিত দেখায়) 
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অগব1 অযোধ্যাসনে, গাজী রামসনে' 

কিঞ্চিত দৃষ্টান্ট, দিলে অল্তব্রেতে দিতে নাই ॥ 

পিতা । বিবেঞ! তোমার বাকা সকল স্ুৃতীক্ষান্ত্রের মত আমার আন্তরে 

প্রবেশ করি, অবৈরাগ্য পূর্ণ নস্তর-কাননকে ছেদন করিয়া, মনষে উদায় 

করিয়া! তুলিল। আমার পূর্ব্ব হইতে গুন। জাছে, ত্যাগ ভিক্ন ছঃখের একবারে 
বিনাশ হয় ম1। ত]াগীরই অন্তরে সুখ প্রবাহ বছে। আর আমায় কোন ন! ফোম 

একদিন বর্তমান সামার্গিক ধর্শে অবন্ত এ দেহ ত্যাগ হইবে সন্দেহ নাই। 

€তামার বাক্যান্ুসারে বোধ হইতেছে,তোমার ধশ্ব সিদ্ধ ধর্দ ,--অবশ্তা মোক্ষেরও 

সোপান বটে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, আ্ামাকে. অদ্য বা শতাবে এ 

জন্তদেহ ত্যাগ 'করিতেই হইবে, স্থথ-সম্পদাদি ত দুরের কথা। আবার 
শাস্ত্রে আছে, সর্ব তাগ করিয়! নিরালম্ব র1 হইলে সঞ্চিত কর্মান্গসারে 

পুনর্ববার যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। চৌরাশী লক্ষ 

যোমি সে বিষন্কে রিদ্যমান। ইহাও শাস্ত্রে আছে, সর্ব ত্যাগ করিয়। 
ঈশ্বর়ারাধন| রুরিলে,' কালে ঈশ্বরের স্পাতে, আত্মজ্ঞানী হইয়। মোক্ষ হয়, 
অর্থাৎ ঘৃত-জাত সংসার-গ্রবাহ্ হইতে অমৃত-অজ্গাত ্বখপ্রবাছে ভামমান হত্ব। 

ভথাট ক্রুতিঃ ।স্পণ্ৰ ক্ষর্মণা, ন প্রজয়া, ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানস্ুং+ 
ইত্যাদি। জখন আমার সন্গ্যাসী হইবার দোষ নাই, ফলাফল চিন্তা 
গ্নাবহ্বক। মৃত্যু ন! থাকিলে ত্যাগ করায় দোষ ছিল। মৃত্যু বিদামানে, 
ত্যাগোংপি পরমশ্রেরঃ। 

রাঁগিণী বিভাষ।-_তাল আড়। 

মরণযেখন আছে ছাড়িতে কি ছুঃখ তবে। 
পাই ব! ন! পাই জঈশ্বরে,তাহে ক্ষতি না হইবে | 

পাইলে পরম সুখ, না! পাওয়ায় না ভাবী ছুখ, 
ভবিষ্যতে সুখ ছঃখ, পণ্ডিতে কতু না ভাবে ॥ 

থে কাদ্বে সে কাছক আজি আমার ক্রন্দন কী দলাম আজি, 
কি লাগিয়! গান পাজি, ভাঙ্গা ঘরে গোছ! দিবে । 

রে পুজ! আমি সর্বাশ। ছাঁড়িলাম। ভুমি চিত্তের কপটত। ত্যাগ করির! 
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ঘল। আমার ক্ষ, মৃতা,ও ঃন্মরূণ লংসার় নিবারণ বাট এঁকান্ত 
প্রয়ো্রন। কামাদির! জ্ঞানাঘিতে দগ্ধ হউক, আর যেন স্তিপথে উদয় 
ন। হয়। ৪... 

বিবেক । ছে পিঠ! আপনার যেরূপ শরীর টৈতন্ত, আমারও সেইরপ 
শরীর চৈতগ্ত এবং পিপীলিকা দিরও তাদৃশ। ছোট বড়তে ইতর বিশেষ হুয় না। 
যেমন ছোট ঘট এবং বড় জালার মাটি একই পদার্থ, কেবণয়াত্র কুস্তকারের 
ঘাসনাতে নানাগ্রকার আকারভেদে তানবশ ভাসমান মাত্র, তদ্রপ র্লত 
কর্মাহূপারে নানাগ্রকার আকার এবং গতিভ্েদে সনত্ত ভানমান মাত্র 
সঙ্কল্পশক্তিও সর্বত্র সমান। কেবলমাত্র শশক, মূগ, বুষ, অর্থ এবং 
পৃগ্িনী, চিত্রিণী, শব্ঘিণী, হুন্তিনী, এই চারি প্রকারের পুঞ্ষ ও স্ত্রী নংসা* 
রের মধ্যে দেখা যায় । বর্তমানে ইহাদের প্রথমে জাতি-মিলনের কোন 
বিধি; না থাকায় যথেচ্ছ মিলন হয়। পরে, শাস্ত্র. থাকাতেও . সে ব্চাগের 

দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করেন না। গেই হেতু সজাতীয়, বিজাতীয় সংঘর্গে নামা: 
প্রকার বাদন! জন্মাইয়। নানাপ্রকার আকার এবং গতি ষ্ঠ হয়,_বাক্িত্ব 
একই। যেমন কখন গার্স্থাবিছিত কর্মের চে, কখন বব্্যামবিহিত 
কর্মের চেষ্টা, কখন শ্রেষ্ঠ, কখন ভ্র্ট । এক প্রকার ইচ্ছাঞ্চিককাল মান থাকে 
ন।। গারস্থলীর ইচ্ছ! তাগ হুইয়াছে,লন্না(সের ইচ্ছা! হইতেছে, এই সন্ধির সময় 

বে চৈতন্ত, শাস্ত্রে তাহাকেই চিদাকাশ বলেন। সেই চেতনাই মর্ধাধার এবং 

সর্বকর্তা। পল্প পল্মের জলের মনত, বা কুটস্থ ভ্রবোর মত কাদনাদি চৈতনোর 
মধ্যে বিদ্যমান খাকে। অতএব সদসৎ কামন! ভাগ. করিলে, কর্তৃত্ব সর্বত্র 

সমান হয়। আবার বল। বাহুল্য যে, কর্তাও তন্বাধীন নহেন | আঙ্াস্মার 

ংযোগের নাম শক্তি। ধিনি কর্তা, তিনি অন্মিন্শরীক্ষের চৈতন্য, যেই*চৈতন্য 
স্বচ্ছ শরীর এবং ব্রচ্ষের অনাদি সংযোগের শক্তি । উক্ত হেতু বিয়োগে* 
সাক্ষী নুযুণ্তি, মৃদ্ছা, মৃত, নির্বাগ মহানির্বাণ। ছে পিতঃ! আপনি 

কর্তা, ভোক্তা, ভোগা, কামনার্দি কিছুশাত্র .নহেন। কেবলমাগ্র মনে মনে 

কর্তূতু অভিনিবেশ করিক্না নানা আকার এবং নানা গতি পা হন। 
ফল কিছুতেই পিপ্ত রাখিতে পায়ে ন7া। *  £ ৃ 

আত 
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| *স্াগিণী তৈরবী তাল আড়) রঃ 

 শছাত পদার্থ ভু তুরীয় নামে বিখ্যাত । 
যাতায়াত মৃত-জাত নুযুণ্তি স্বপ্ন জাগ্রত ॥ 
তোমার মধ্যেন্তে করে; দেখ অনুভব করে, 
যেমন নদী ভিতরে সমুদ্র জোয়ারের মত ॥ 

যেমন মূর্খ পণ্ডিত, এক হও মনুযাত্ে, 
.ভাদৃশ জীব পরম, শ্বপ্লোপম নিরাকৃত ॥ 
হেপিত। . পরীক্ষা কালে, অন্নিকুণ্ডে ব সলিলে, 
উত্তীর্ণ পতিত বলে, সত্য ফলে যেই মত 
'বিচারি দেখিতে হয়, অগ্নি ত গ্বাহিকাময়,। .. ৭ 
কামনায় ক্ষয়োদয়, হেতু বপু, কণম কৃত। | | 

ছে পিপ্তঃ! আপনি মনে মনে কামনাকে ত্যাগ করিয়া! দেখুন, অ! পনাকেও 
দেখিতে গাইবেন নৃ1। 'সেইরূপ পূর্ব্ব “পুরুষত্ব ভোগাবসানকাল পর্যান্ত 
ধাকিগে অর্থাৎ মৃত্যুকাল পধ্যন্ত থাকিলে। আর সাধারণের মত 

শরীর-ধারণ না হইয়া, সর্ধাধার ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত. হইবেন। বর্তমান সমর 
খাদা খাদ করূপে ্রদ্ষময় আছেন, সে কাগে ব্রঙ্মমাত্র থাকিবেন। বাসনাই 

নকল বিশবয়-বিষরীর কর্তী। অতএব নিক্কামত্ পুনঃপুনঃ ইচ্ছ1 করির! ইচ্ছার 
দিদধ শক্তি বারা নি্চাম অভ্যাম পূর্বক নিরালম্ব হউন্। তথাচ যোগার্ণবে। 
স্-পনিবৃভানাং নিবৃত্তানাং আশা নুশ্ধি লম্পটাঃ। তশ্মাদেব ছিতে। যোগী 

র্দাত্যাদমাচরেৎ 1৮৮ 

_ক্বাগিণী ভৈরবী 1--তাল জা ] 

ভুমি কেও নও ফেবল ব্রদ্ব দেখতে হলে 
এত লীল| করেমাগ্র সংযোগে দ্রব্যের বলে ॥ 

“বিয়োগে কিছুই নাই, বিচারহ তিন ঠাই, 
দাত হবগ্র-নুযুত্তি, দেখিতে পাইবা বলে 
নুখীঃ ভ:খী বন্ধমোক্ষ, হকার মাত্র সাপক্ষ, 
শির হীনের শিল্পীড়া, কৃত তা'বুঝাব ঘলে !| 

জগ 

৫ 
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একবন্ত প্রকার, প্রফান্ঠ প্রকাশক হেয়, . 
মপিন প্রকাশ তার, প্রকাশক হ্বচ্ছমিক্লে | 

চিরকেলে এ ব্রঙ্গাও, পাপে কষে লণ্ডভণ্ড, 

স্ত্রী পুরুষ যোগে পাপ, ঘটিয়াছে কোন কালে ॥ 

ছে পিতঃ! শান্তি লাভের দিকে মন দেন। শ্রীগণের সহিত কা'নভাবেক 
আলাগ এবং কামঘটিত কার্ধ্য সমুদায়ের আশায় একবারে জলাঞ্লি.গ্রদান 
করুন। তাহ! করিলে, আমাদিগকে অন্তরেই প্রাপ্ত হইবেন। হৃতরাং 

বিন দিন শাস্তিরসের উদন্ন হইলে সহজেই স্থির থাকিতে পারিবেন । 

কাগিণী ভৈবরী।-_তাল আড়। 

আমার জননী পিত, যদি একবার মনে ধরে । 
তবে দিনে দিনে বাড়ে রস অন্তরে অন্তরে ॥ 
সহম্র যোড়শীগণে, মেবিলে তাহে নির্জনে, 
সেদিকে না যাবে যন, ধন্য মানি আপনারে 
রমণী সহ বিলাস, উভয় পক্ষ বিনাশে, 
রক্ষা করে আম্মোল্লারে, আপনারে র্ষি লংসুরে ॥ 

নেলাখি ও রম ছাড়ি, গাত্রকুণ্ড সম করি, 
হুস্তপ্রাপ্ত সুখ সম, তুচ্ছ তুচ্ছ তুচ্ছ করে! 
সহজ ঈশ্বর সেবা, লভিব1 সহজ কৃপা, 
আত্মশবে পরত, গর গ্রকাশেতে হেরে ॥ 

আত্মা ৷ আহ! ! বাছার'কথ! সকল যেন অতি বৃদ্ধ জ্ঞানীর মত রী 

ঘটে, চিরকাল শুনিতাম, খে জীব সেই শিব। আবার আহিকের লমগ ধ্যানে 
সোহংভাবনার স্থলে যেকেখলান্ধঝার,দর্শন করিতাম,থব| বাজারে'অভিলবিত্ত 

দ্রবা ক্রয় করিতান, আজ বাছার কথার মনাপর্ণ করিয়া সেই লকল কার্যে 
প্রকৃত অধিকারী হইলাম । আজ আমার গুভদিন। দ্বিঅ শবের মর্ধার্থ আজ 

জানিলাম, আজ আমার ভৃতশুদ্ধি হইল। বেদাদি শান্-লিখিত দেব-দেবীর 

অন্িত্বে চিত্তের যাবতীয় সংশর নষ্ট হইল। দসাজ আত্মানুতষ করিয়া, 

মনে যনে সাহম হইল যে ইষ্ট দেষতার, দর্শন :নিতাবই- গাইড জাতি 
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চিরদিন ধরুটকর্ ভোগ করি, আমায় উত্পাতি, স্থিতি, ধ্বংস আমা হইতেই 
হ্য়। ধর্্মরাজ যমকে এবং ব্ধাতাকে যে বৃখ। দোধারোগ করি, সে সমস্ত আজ 

জানিলাম। আমার €কান কর অসাধা নাই) ত্র করিলে মকলই করিতে 

পারি। কেবলযে অধত্বে সকল নষ্ট করি, সে সকল তত্বও আজ জানিলাম। 

ছবার আমার বিশেষ করিয়া কোন কর্তৃত্ব ও নাই, তাহার কারণ যে, 
সংযোগ-কর্ত। এবং সংযোগ বিয়োগশুন্ধ শান্ত্রযোনি গুরুদেব নিত্য বিদ্যমান 

আছেন । তিনি আমাদের কর্মনুলারে সর্বধকালে মর্ধকল গ্রদদান করিতেছেন, 

এবং শান্্রাদি ঘার। হ্ুপথ, কূপথ, দর্শাইতেছেন । আরও জ।নিলাম যে, আমি 
সর্বদা ভানধ্যান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হই, এবং তাহার অভাঁবে বন্ধ থাকি। 

আমি যে সংযোঁগর শক্তিতে ভামমান, তাহ! জাগ্রত, স্বপ্ন, নুযুত্তি বিচারে 

ক্গীকত। তথাচ ধোগার্ণবে। “আকাশে তিষ্ঠতে কুর্ষ্া মুনি স্িষ্ঠতি 
ভূতলে। উভাভ্যাং জারতে বহিঃ কর্তৃযং বপ্ত জায়তে। অনিচ্ছ! তত্র 

কুর্যন্ত সুনিরিচ্ছা ন বিদ্যুতে । অনিচ্ছাণঞিতো। বহ্র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। 
ষুনিঃ কুর্যযঃ সম্চৈব স্বভাবে নাস্তি কারণং। সুণিক্র্য্যপ্রভাবেয়ং জ্ঞাতবা- 

সত্ববেদিভিঃ। অকর্তাপি5 কর্তেব তবত্যেব স্বভাবত:1” এই'অকর্তা মাত্র 
ভগৎ শ্বভাবেতে ক€। সাজিয়াছেন । যদ্দি কেহ এই: অনিবার্ধ্য ইচ্ছাকে 

নিবারণ করিতে পারেন, তবে জন্ত-দেহ প্রার্ধ ভোগশেষে স্থুল সুক্ষ ও কারণ- 
পরীর এই তিনটীর কোন চিহ্নুই থাকে না সেটা স্বপ্রান্থুভবে আজ জানিলাম। 

এই অকর্থ। মাত্র জগতের বিলঙ্গণ। বিলক্ষণ দ্বিতীয় জন্মাদি, অথবা বিশ্ব 
জন্মাদি এবং বেদযে।নি জর্ধাৎ যে ব্রহ্মণ্দেব বেদৃকে প্রকাশ করিয়! তিনি 
আছেন, তিন সর্বকর্তী, নিয়স্তা, ইহ! খণ্য সকল ধার! গ্রচার করিয়াছেন । 

উখয় অগতের পাপপুণ) জন্য ছুঃখ. বিনাশে হর্তা আবার প্রকাশকালে 
মানস: পুজাদির খারা পরম্পরাতে সৃতি জন্ত কর্তা এবং শান্তাদি দ্বার 
ধর্দাঞজনিত জগতের শৃঙ্খলা বিধান জন্ত বিধাতা। তথাচ শারীরিকহৃত্রে । 

“জগ্য দ্য যতঃ শাল্ত্রযোনিত্বাৎ।” হায়! আমি এমনি হুর্জণ ছিপাম, যে 

তি নিননীয় কার্ষে। [জাম থাকিয়! প্রাণের প্রাণ বরঙ্গবি]াকে একবার 

প্ররণও করিতাম ন1। এত দিনে প্রন ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলাম, 

অত্ঙ্ণাল বত, ছিলাষ-। “ভাক়তধর্ম আত্মার ধর্থ অর্থাৎ আমার-বিদাসানতার 
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বিচার যাদু প্রত, ভাদৃশ-_এন্ুপ আয় কোন বর্ণেও মাই | তাহুতের বীর 
সকণের এবং খষি সকলের চরিত্রের কথ! যাহা গুন] যার, গশ্তেমনটা আর 
কুন্রাপি শুনিতে পাওয়া যায় ন1। বিবেকের একটা কথাও মিথ্যা নছে। 
আমিনুন্ধন হই ব! পুরাতন হই, একই ব্যক্তি। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, 
আকাশ এবং সেই আকাশই বায়ু হীন হইলে, বা বায়ুবিবর্জত যে স্থল, 
সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ অপীম, এই ছর এবার ব্রদ্ষের আকার ভেদে দৃশ্তন্পৃহী 
বোধগম্য হইত্েছে। উক্ত ছয়ী পান, ভোজন, শ্বাস, গ্রশ্বান, ঝিচরণ, ঠেতনা- 

দির ছার! বিদ্যমান আছি । বষ্ঠ:কও ত্যাগ কারতে পারাযায় না। যদি অনু 

অল, আনিষ্এই তি*টীতঃ যু? করিলে ত্যাগ বরি:ত পারি বটে, কিন্ত তাহ! 

করিলে এরূপ বিদ্ম'ন থাকে নাঃ পূর্ম ভাব ব্দি)মান*থাকিতে পারি, 
তাহাও সাধারণের সাধ্য নহে ১--সাধন ব্যতীত ঘটে ন। তখন উক্ত 

যঠময় আমাবধি যে জগৎ তাহ!তে লন্দেহ নাই । আরও দেখিতে হইবে, পান 
ভোজন কার্ষে/র পূর্বে পান-ড়োজনের কর্তা, আমাবধি সর্বত্র ব্রহ্মময়। 
স্বপ্নবৎ স্লাভিন:. ত্রর্মের খুলা! প্রকৃতির অর্তিত্বও*সত্য, কারণ তাহা ন! 
থাকিলে, পান, ভে।জন এবং পান ভোঙ্জন দ্বার বৃদ্ধ প্রাপ্ড সম্ভবে না। 

তথাচ--“বাল্যাদবৌবন্মাপস্থ বাল্যান্গর্ভরুচ]াদিমম্ ৬, বিবেকাৎ পন্য ভে! 

ধার হাত্ম। দেহা ছিলক্ষখং।” 

রাগিণী ভৈরবী ।--তাল আড় । 

এঞ্ধীকরণ যোগেতে বর্তমান এ জগত । 
পঞ্চস্ব ভাবিয়া দেখ একমাত্র নিরাক্কৃত ॥. 

জড় সর্নশক্তিমীন, সংযোগে চিত্তবিধান, 

ংযোগ পঞ্ধীকরখ, উৎপত্তি ধ্বংদ বর্জিত ॥ 

চিরকাল আছি*আমি, কর্ম বিচারিয়৷ জানি, 

আমি থাকলে সর্ব থাকে, সর্ব দেখি মম মত 

খ্বপ্লে(পম মিথ্যাময়, ভরষ্টারে ত্যজিতে হয়, 

চিত্তজাত উষ্টা হয়, চিত্ত সংযোগেতে জাত ॥ 

, ... গুযুপ্তি দেখ বিচারি, আপনি উঠবে গ্ররচারি, , 
১... : জড় ধন্দা দির্বিকারি, দিদ্ধ পাবি প্বতাবত-৪+ .. 
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লিবেক | (বযক্কোবে) হে পিতঃ| আগাততঃ ধ্য সমস্ত অনুভব 
যেন, 'উহা হস্ব- দীর্ঘ-পন্ঘরে গরগৰ ধা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 

কূরিতে পুনঃ পুনঃ অনুভব কর্ন | আপনিই অভ্যাস যোগ দ্বারা বান 

চিন্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া, দৃষ্টি অন্তরে অর্থাৎ হাদযস্থ অইদল পদ্ষের 

কর্ণিকারে প্রবেশ করিয়া স্থির হইবে অগ।ৎ সবিকল্প সমাধি হইবে। 
অথথ! কুন্তকের পুর্ণ সাহাধে সহত্রার পর্যন্ত উখিত হইয়! নির্বকল্প 
সমাধি হইবে । সেট সমাধির ফল বহদশী হইবেন। আর কোন 
কালেও আত্মজ্ঞনাভাব হইবে না। মুত জাত সংদারীর সঙ্গে আহার 

বিহার 'করিয়াও লিগ হইবেন না, অর্থাং ত।হাদের ভাবের ভাখি হইবেন না, 

ব1 তংসঙ্গ ত্যাগ' করিতে শোকারদ জন্মিবে না। তথাচ জ্ঞনানন্দলহ্র্যাং। 

প্পুরে পৌরান্ পশ্তন্ নরযুবভি নামাকৃতিময়ান্ দুবেশান্ ঘ্ব্ণ (লঙ্করণকলিতাং 

চিত্রসদৃশান্ স্বয়ং সাক্ষী দ্রষ্টেতাপি চ কলয়ন্ তৈঃ. সহ বসন্ সুনির্ন ব্যামোহং 

টিসি গুরুদীক্ষ/ক্ষ ততমা ইত্যাদি 1,০৮০, ॥ 

রাগিবী ব্িত বিভাষ তাল আড়া। 

আগের, সংযম কর পা ছাড়ি মধ্য ধরি। 
যোগাসনে জিহবা! লয়ে, উর্ধা জিহ্বায় যোগ করি॥ 

মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর বাযুস্থান, 
বিশুদ্ধ আজ্ঞাখো মন, ক্রমে:ক্রয়ে ভেদ করি ॥ 

হদয়গুহায়এঅষ্টদলে, বৈকুঠে যাইবে চলে, « 
ভাগ্য বলে উর্ধ.হলে,হবে গোলোধাবহারী ॥ 
সেই ধাম সহত্রার, ত্রঙ্গরন্ধ, উর্ধ তার, 
তস্তেদি হয়ে বাহির, শিব শক্তিছবয় ছেরি এ 

ইচ্ছা হলে লয় হবে, সুখ ছুঃখ,হুই যাবে, 
নতু পুনঃ গ্রবেশিবেঞরবে সুখ-হঃখ ছাড়ি । 

ছে পিতঃ! যোগ করিবার কালে মন যদি নান! বিষয়ে বিক্ষিপ্ত 

হওয়ায় চিত্তষ্থির করিড়ে মা গারেনু, তবে যে.যে বিষয়ে মন গণ্নম করিবে, 

নেই সেই বিষয় আত্মান্তবে দয়রম: বোধে, রন্ধময় সর্ব, দেখিয়া! চিত্তে 
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ধারণা করিবেন 0 তথাচতরিপঞ্চাপেযোগে ।--*বন' যর মনে! য্যতিঃর্গণত্তত্র 

দর্শনাৎ। মনসে। ধারণাঞ্ষের ধারণা সা পর! মতা ॥৮ তাহা করিলে সত্য 

দ্ররশনের ফলে বিবির ব্রদ্ধ ত্ৈত বোধাভাবে চিত্তের ঘারণ বুদ্ধি পাইয়! শীত্বই 
ক্কতকার্ধয হইতে পারিবেন। এই উপায় ভিশন অয় « রিতে স্থুলভ উপায় 

আর.নাই।. : 

রাগিণী ভৈরবী ।--তাল আড়াঠেকা। 

মন-মরা! যোগে পিত মনোযোগ কফর। 
» ত্র যন্ত্র যাতি মন, তত্র বরচ্ম টি হার ॥ 

পঞ্চীকরণ নিহারি, লঙ্ষণানুভব করি,  * 

ভাগে তাযাগে লক্ষ্য ধরি, শ্বপ্পোপম অহঙ্কার ॥ 
শম দম আচরিয়া, নিত্যানিতয বিচরিপ্রা, 

: মিথা ছাড়ি সত্য লয়া, ক্পহহ্ব তি বুদ্ধি ছাড়। 
সংযোগে সকলি করে, দেখ যু বিচারে, 
গাকর্ত! জাগিয় কর্তা, সত্য কথ! মোক্ষ সায় ॥ 

আত্মা। তথা, আর কালবিলম্বের পয়োজন কি”? এক্ষণে যোগাঙ্গানষ 

হইয়া সমাধি করাই পরম মঙ্গল ্ এ 
আত্ম । (ধাবা হইয়া) আমি ম কে, জগৎ কে, কর্ত। 'কে, কোন 

প্রবা ও কি উপায় দ্বার! এই জগৎ নির্শিত ? আমি সর্বশক্তিমান, 

সঙ্চিদানন্দমন 'আস্মা, আর্নাৎ বর্গের" মূল! প্রক্কৃতি যাহা, জগতও তাই।- 

আমাদের বাদনাই কর্তা, ঠচতগই ভ্রব্য, আমাদের পুর্বার্জিত কর্মফল 
উপায় । শৃঙ্গার রস হইতে মৃত জাত, এবং সব, রজ, তমঃ তরিগুণাত্মক জগদ্ূপ 
বিনির্িত। অতএব বাঁযুরোধ দ্বারা সর্বত্র আত্মামুভবে তরঙ্গ দর্শনে 
মনৌত্রয় করণানন্তর জ্ঞান ধ্যযন ধারণার দ্বার! সমাধি করাই শ্রেক্সঃ। 

রাগিণী মলার।--তাল আড় । 

সূলভে তরিতে ভব, জীব ভুল বুষ্কি আছে। 
“মনরাক্য ত্যাগ করি, বস হদয়ের মাঝে 1. 



১৪২, রেদব্যাস। 

. শিবের পাপ্ত উকাশি, 'সোহং বাক্ো তত্বসপি, 
লক্ষণা় সহংব্ধান্সি। প্কীকরণ, তথাবুবে। 
করিতে নিদিধ্যসন, প্রাতঃকফত্য করি ধ্যান, 

গু.ঃ করি দেবীধ্যান, পুজ আত্মতব্বেমজে | 

রে বিবেক। তব সহ আলাপে অস্তরে যাদৃশ ভাব দুষ্ট করিলাম, 
বাচ্ছে তাদৃশ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা1 করিলেও বিস্বরণ হইয়া যায়। রে পুত্র! 

জড়ের এতাদুশ শক্তি ! জড়ই সর্বশক্তিমান্ ব্রন্ম। 

রা্িপী আলেয়11--তাল আড়া। 

দড়ের শক্তিতে,করে এ ব্রঙ্গ।»ঘুরে কিয়ে। 
ঘল। যায় না সে সব বখ তবু বলি অল্প করে। 

ও নিয়মে চৈতন্তময়, ভুবন চিরই রর, 
ল্ৃযুখ্ডিতে দেখ তে হুয়, সংযোগেতে জড়ে জড়ে । 

বিয়োগণে শবে নিহার, যে তৈতষ্ভটতোগ কর, 

[ংযোগে চির জাগ্রত, অঙ্গে আর শ্বচ্ছশস্নীর়ে ॥ 

অরন্ষের.মলিন ভাগ, আসমা নামেতে বিভাগ, 

মলিন স্বচ্ছ সংযোগ, একবস্ত দ্বিগ্রকারে॥ 

মরণে দর্শণ পেল।ম্, ভাগে মলাম সেই বাচিলাম, 
রূণঞ্রয়ী শুর হলাম, মনের সনে রণ করে ॥ 

আরও গুন । পুর্বে যে ব্রঙ্গ উপাদক্ ছিলাম, সে উপাসনাই 
আমাবধি, সাবয়ব পদার্থ মাত্রই প্রক্কতি, অর্থাৎ অংশ। নিরাকার 
পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম পূর্ণ পুরুষ ও পূর্ণ গ্রকাশক। "অংশ-পুর্ণ হুূর্য/ প্রকাশের 

মত এক বস্ত বে!ধে, 'অহং ব্রঙ্গাব্ীতি মন্ত্র্থকে ধ্যান ধারণারূপ ব্রঙ্ম উপ।সন। 

করিতাম। নিধন নির্বাণ জ্ঞান ছিল না। এক্ষণে মরণের পরকাল, 
জন্মের পূর্বকালান্থভবে আমাবধি সাবস্নব পদার্থমাত্রই নিরবয়ব পদার্থ ইহ। 

নির্বণান্থ ভবে, এবং মহ! গ্রলয়ানুতবে নিঃসংশর চিত্তে জানিলাম। সাবয়ব 
পদার্থ অনাদি শ্বপ্নধং লিঠীবয়ক্রে মধ্যে বিদ্যামান। নিরবয়বের নিত্যত্ছে 

'লাবরব এতট,বিত কাধা করিয়া স্থল ও সুক্মে মিতা বিধ্যমান আছেন। 



নবনাটক। ১৯৩ 

কেবল শির্ব্বাণ মুক্তিতেই নিরর্নশের মধে) লয় হন। তাহাতে অন্িতর্ট বল! 
যায় না? ঘেমন জলবিন্দু জঙলমধ্যে লয় হয়, ভাদৃশ। আমাকে যারিতে, 
তারিতে, আমিই কর্ত।। ডথখাচ ভগবদশীতায়াং।-_*উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং 
নাত্মানমবসাদায়ৎ। আত্ম্মৈব হথাস্মন! বন্ধুরান্মৈৰ রিপুরাত্মনঃ। বন্ধোরাত্মা- 

ত্মনে! বন্ত যেনৈবাস্মত্মনাজিতঃ। অনাত্মনস্ত শত্রত্থে বর্তেতাত্সৈব শক্রবৎ |” 

এক্ষণে যোগানুষ্ঠান করিয়া, জীবন্ত হইতে, বা অহঙ্কারাবধি সর্ধাশা 

ত্যাগ করিয়া নির্বাণ মুক্তি লাভ কহিনে, অথব! চিরবঙ্ধ যেমন আছি 

ভাহাই থাকিতে, এক আমার করেই সামর্থ, তাছ। অদ্য আনিতে 

প।রিলান। ় 

রাগিণী ভৈরবী ।- তাল আড়া। 

মিথ্যা! অভিযোগ কর] বিধাতার উপরে । 

বন্ধ মোক্ষ মরি তরি, দেখি নিজ কর্মে কয়ে॥ 

ছেলায়ে শ্রদ্ধায়ে ইষ্ট, পে ন! পৃর্থিল ইষ্ট 
_ হেন না দেখিতে পেলাম, জন্ম জুড়ে তর্ক করে ॥ 

চিরকাল চিংসি পরে, সুখী তুবন ভিতরে, .. 
দেখিতে ন। পেলাম্ আমি, যা মতিঃ সা গতিঃ ওয়ে ॥ 

যেই মত ছাত্রগণ, করি দা অধায়ন, 

পাইতে পরীক্ষা পত্র, যায় যেন রাদত্বারে ॥ 

সেই মত কর্মফল, বিধাত। দেন সকল, 

কর্থে কর্ত"অহমায্মা, জানিলাম বিশেষ কয়ে ॥ 

জ্রমশ£ 



- বাঙ্গালায় ধর্ম প্রচার। 

দেশ-কাল-পাত্র-তেদে যে একই সামগ্রী নান! রূপ ধারণ করে, ইহা এক 

প্রকার শ্বতঃসিদ্ এবং সর্বজনবিদিত ব্যাপার । যে সাধ করিয়া, যে উচ্চ-আদর্শ 
মানসচক্ষে প্রতিফলিত করিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, তাহ! লোক-সংঘর্ষে 
বিশেষণ্মান হয় সনোহ নাই। তজ্জন্ত মহাপুরুষগণ কখনও কর্তব্য বিষয়ে 
পশ্চাৎপন্দ হনযন॥1 কিন্তু যদি কর্তার উপান বোধ ন! থাকে, কোথায় 
কি রোচক প্রয়োগে কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে, তাহা যদি জানা না! থাকে, তাহা 
হইলে প্রাণপাত করিলেও সে কার্ধ্যের ফল বিষম হুইবেই। জাতির ধাতু 
ছাড়িয়া, গ্রক্কতি ভুলিয়া, অবস্থা অবহেল! করিয়া, পরের ভাবে মত্ত হইয়া, 

পরকীয় বিষয় যদি দেশে-প্রচলিত কর! যায়, তাহা হইলে উহ! হইতে কখনও 
জাতির উন্নতি হয় না ; পক্ষান্তরে দেশের লোক মনুষাত্বশৃন্য হুইয়া পড়ে। 
অনুচিকীর্ধার অনুপ্রাপ্িচ জাতির অধঃপতন নিশ্চিত। প্রত্যেক মনুষ্যের 
একটা! ধাতু আছে, একটা প্রক্কতি আছে, একট, নিজত্ব আছে; তেমনি 
প্রত্যেক জাতিরও ধাতু আছে, প্রকৃতি আছে, স্বাতস্ত্র আছে। চিকিৎসক 
রোগীর প্রকৃতি অবহেল! করিয়! সাধারণ ভাবে ওঁষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর 
মৃদু অবশ্যস্ভাবী। সমাজ সংস্কারক, জাতির চিকিৎসক, জাতীয় ভাব, 
জাতীর প্রকৃতি, জাতীয় ধারণ! বিস্বাত হইয়।ঃ পরের ভাবে মত্ত হইয়া, পরের 

দেখিয়া, গারের মত হুইবার জন্য, যদি তিনি বিদেশীয় ব্যবহার ও বিদেশীয় 
প্রকৃতি দেশে প্রচলিত করিতে চাহেন, তাহা! হইপে সে জাতির জাতীয়ত্ব 
নষ্ট স্থির ব্যাপার। জাতীয়ত! বিষয়ে ভাল-মন্দ নাই, উচ্চ-নীচ নাই, 
যেমন দেশ; যেমন পারিপার্িক অবস্থা, বেড় অতীত ইতিহাস এবং শিক্ষা, 
জাতির প্রকৃতিও তদ্রুপ হইবে । আমার মন, তোমার ভাল; সুতরাং 

আমার মন্দ ভ্যাগ করি! ৯তামার ভালটা গ্রহণ করিতে হুইবে, প্রক্কৃতি 

এবং জাতীয়ত। বিষয়ে ধিনি এইক্ন্প চেষ্টা করেন, তিনি .মহাত্রাস্ত এবং 



বাঙ্গলায় ধর্শপ্রচার। ১৯৫ 

জাতির পরহ শঙ্রু। ইংরাজের তুহিন-ধবল শ্বেতবর্ণ, চীন্রে চল্পকাঁ-মস্থণ 

পীতবর্ণ ঃ আর আমার রৌজক্রিষ্ট ধৃসরবণ, পরস্পরে এই বর্ণের বিনিময় 
লস্ভব কি? যদি ইহা অসস্ভব হয়, ত হিন্টু আমি, আমার পক্ষে ইতরাজ 
হওয়াও খুবই অসম্ভব। ভারতাকাশের সিষ্নে ভারতীয় প্রক্কৃতিই পরিস্ফূট 
হইবে। ইহার ব্যতায় করিলে প্রকৃতির বলাৎকার হয়। ছুঃখের বিষয়, 

ছর্ভাগ্যের বিষয় যে, বাঙ্গালার প্রথম ধর্ম-প্রচারক ও সমাজ-সংস্থারকগণ 
এইরাপে আমাদের জাতীয় প্রক্কাতির বলাৎকার করিরাছেন। সমাজও 

তাই এখন “ইতঃভ্রষটস্ততোন&:* হুইয়া) ইচ্ছংজ্খলতার পূর্ণ হইয়াছে, স্বেচ্ছা" 
চারের শম্মান'ছুমি হইয়াছে। 

» মুসলমানদের আমলে বাঙ্গাণার হিন্দুগণ আরবী "ফার্সী পড়িতেন, 
মুসলমানী লেবাজ-পোষাক পরিধান করিতেন, মুসলমানী আদব-কায়দ 

শিক্ষ। করিতেন, কথায় কথায় হাফেজের বায়েদ ঝড়িতেন, সুজর] শ্তনিতেন 

এবং গজনবী গঞ্জল ফরমায়েস রিতেন। ক্িত্ত তাঁহাদের লমাজ-ভিত্তি 
সুদৃঢ় ছিল, ধর্মশিক্ষা-প্রণালী সরল এবং স্বাভাবিক ছিল, আচার-ব্যবহার 
পবিত্র ছিল। আমামা-আবাকাব! জামার ভিতরে প্রকৃত হিন্দুহাদয় ধবনিত 

হইত। মুষণমান রাজ্য শাসন করিতেন এবং লড়াই"করিতেন আর "অমল 

পান করিয়া বণ্ডন্বর্গের পরীদিগকে স্বপ্নে দেখিতেন। তিনি বুঝিতেন ন৷ 

যে বিজিত জাতির জাতীয় ভিন্ভিকে শিথিল করিয়া, বিদেশীয় উদ্দামভাবে 
লোক সকলকে শিক্ষ। দিয়! তাহাদের সমাজ শৃঙ্খল গ্রন্থিশূন্য এৰং পারি- 
পাট্যশুন্ত করিলে, সে, বিজিত জাতি আত্মজ্ঞানহীন হইয়া, চিরদিন 
দাসের শিকল গলায় পরিয়া, বিজেতার সেবা! করিতে পারে ।, মুমলমান 

কেবল কোরাণের অতযবাণী সুনাইয়, আর উল্লঙ্গ তরবারির বিহ্যচ্ছটায় 

বিদিতগণকে ভীত এবংব্যধিত করিয়! স্বধর্্ম প্রচার এবং স্বসমাজ পত্তন 

করিত। ফলে বিষম বাধা পাইনা সদাকিষউট হিন্দু-সমাজে দেবতার ঝল 

আসিয়াছিল। এই দৈববলে বলীক্লান্ থাকায়, আলাম্গীরের পৈশাচ 
অত্যাচারে ও হিন্দু প্রাণপূন্য-_জ্ঞানশূনয হয় নাই/; বরং সেই অত্যাচারের 
বিষম মস্থনে মহারাষ্টি হিন্দু এবং শিখ-সমাজের উত্তব হইয়়াছিল। এতথ্যতীত 

মুসলমানের আমলে বড় বড় সহর প্রত্তত হন্গ নাই, হিন্দুগণু অত্যাচারভয়ে 



১৯৩ :. র্রেদব্যাস 1... 

নাগরিক হইতেন ন1) ক্ষুর ক্ষত গ্রামে ব্লীস, করিয়া! কৃষিকর্থে অহারাঁ- 

'চছাদনের বস করিতজেন। সেই সকল গ্রাম প্রায়ই হিন্দু-জমীদার 

এবং জায়গীরদারদে'র দ্বার শাদিত হইত। পুরাকালের জায়গীরদারগণ দণ্ড" 

মুতের কর্ত। ছিলেন ১--শাসক, বিচারক, অল্নদাত' তয়ত্রাতা ছিলেন। তাহা” 

রাই সমাজের বর্তী। এবং বাবস্থাপক ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় হিন্দু জায়গীর- 

্লারগণের তজ্জরনীতাড়নে বাঙ্গালা হিন্দু-সমাজ উঠিত-বসিত-চলিত। তখন 

বিলাঁতী স্বাধীনতার ভাব দেশে আমদানী হয় নাই। তখন বিলাতী উদার- 

তার কথা লোকের মুখে মুখে ঘুরিত ন1। সমাজের নেতা! ছিল,এবং সামাজিকগণ 

নেতার" বশ্বদ ও অনুচর ছিলেন ।- বহুদিন-গ্রচলিত ব্যাপারে যেমন দোষ 

জম্ম, তেমনি ইঠাতেও দোষ জন্মিয়াছিল। পরন্ত এই দোষের উচ্ছেদে এনং 

সম|ঘের সংস্কার হইবার পূর্বেই মুসলমানের অধঃপতন আরম্ত হইল, 

লোকে নিজ নিজ প্রাণ লইয়! বিব্রত হইল, অন্য কথ। ভূলিল। এই জাতীয় 

মহা বঞ্ধাবাতের বিরাম হ্ইতে না হইতেই: ইংরাজও দেশের মালিক 

হইলেন। 

বছদিন যাবৎ নিজের নিন পার লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, আপনাকে 

সাবধান করিতে উত্ককত থাকিলে, মানুষ ক্রমে ক্রমে শ্থার্থপর হুয়া 

পড়ে। এত স্বার্থপর হয় যে, পৃথিবীর অন্য তাঁবৎ বাঁপারে অন্ধ হয়, অন্য 

কর্তব্য কর্ম'বিস্বত হয়, বাধ্যবাধকতা। মনে রাখে না। বর্গীর হাঙ্গামায়, 

পাঠানের অত্যাচারে,অরাঁক্গকতার তীব্র বৃশ্চিক'দংশনে, বাঙ্গালী নিজকে লইয়াই 

ব্যস্ত. হইল। ইংরাজ বাজ্য স্থাপন করিলেন বটে,শামুন-শ্অবন্লা সংযত করিবার 

চেষ্ট) করিতে লাগিলেন বটে; কিন্ত দেশের লোক তাহাদের তখন চিনিত ন! 

বাঙ্গানীকে তাহারাঁও চিনিতেন ন1| নুস্কন রাজার কাছেও বাঙ্গালীকে বিশেষ 

সাবধানে থাকিতে হইগ॥ ইহার পর দেবীসিংহের ইজারা-ব্যাপারে,কাস্তবাবুর 

বন্দোন্তে হেক্টিংসের বাবছারে, রাজ! নন্দকুমারের বিচারে ইংরাজ যে হাত 

দেখাইলেন, তাহাতেই নিরীহ বাঙালী চমকিত-_ভীত হুইল। সকল তুলিয়। 

সে নিজের প্রাণ লইয়1 সামাল সামাল করিতে লাগিল। ফলে? সাত শত 

বৎন্র যাবৎ সুসলমানেরপি পেবণেও বাঙ্গালীর যেটুকু জাতীয়তা ছিল, 

সাও .এই সময়ে শুকাইয়। গেল। সকল ভুলিয়া, সকল ছাড়িয়া বাঙালী 
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ঘো, স্বার্রতর্ন_পরস্রীকাতরঞহইতে লাগিল। বিদেশী সাহেবের দৈশের 
উপর মায় নাই, সে জলৌকা!র ম্যায়. ভারতের, রক্ত শোষণ করিয়া মু্িমেয় 
নিজ ক্ষুপ্রদ্বীপে ফিরিয়! যায়। শাসন-বুদ্ধি তাহার সাই, ব্যবসাক়-বুদ্ধিই 

কেবল। বাঙ্গালী দেওয়ান, কান্থনগোহ, মুৎসন্দী হইয়া সাহেবের  অর্থ- 
পিপাস1 মিটাইল) নিজেরও বিলাস-বাসনের পথ পরিফ্ষার করিল। কেহ 
কাহারও দিকে তাকায় না, সকলেই নিঙ্গের কোলে ঝোল টানতে থাকে । 
এতদ্বাতীত পুরাতন বুশিয়াদী ঘরের কাহাকেও ইংরাজ পছন্দ করিলেন না) 

কারণ তাহাদের মান-সম্ভ্রম জ্ঞান আছে, ধর্মাধর্শ বোধ আছে, তাহার! 

সাহেবের গৌগামী করিবে কেন? কাঁজেই যত মুদী, মুন্দী, তিলি, তামুলি, 

তবর্ণবণিক সাহেবের সেবক হইলেন । সাছেব দেশের মাথাঃ তাহার] সাহে- 

বের লেজস্বরূপ, সুতরাং দেশে তাহাদেরও বড় প্রতাপ; তাহার! দেশের 

আদর্শস্ববপ হইলেন। বুনিয়াদি ধর উচ্ছিন্ন যাইতে লাগিল--প্রবঞ্চিত, 

অপহৃত্ত হইল ; আর ইহারা ধনে--মানে-_গ্রতাপে রাজানগ্রহে বলীয়ান্ 

হইলেন। যে দ্েশের--যে সমানের, নিষ্মশ্রেণীর লৌক আদর্শ ও নেতা 
সে দেশ, সে সমাজ যে কেন এখনও সয়তানের কবলে যায় নাই, ইহাই 
আশ্চর্যের বিষয়। নৃতন বড়. মান্নষের তেজে। ল্ব্যগণের দস্তে-স্পর্থধীয় 

বাঙ্গালীর নিজত্ব অপহৃত হ্ইল। বাঙ্গালী পরমুখপ্রেক্ষী--পরপদসেবী, 

মোসাহেবের জাঁতি হইল। বালকের ন্যায় সব লইব, সব খাইব, সব পরিব, 
ত্বতাঁব বাঙ্গালীর হইন। জাতীয়ত্তবের মহাপ্রাণ বাঙ্গাপী-হৃদয় হইতে অন্ত- 
হিত ংইল। রী 

এই সফল নবীন আমীরগণের সন্তানের! প্রথমেই ইংরাজী শিখিতে 
লাগলেন,-ইতরাঁজী আদব-কারদাঞ্ গ্রহণ করিলেন । পাদ্রীগণও বিস্তর 
ধর্মপ্রচার আরপ্ত করিল? আমাদের পৌরাণিক উত্তট ব্যাপারগুলি, রূপক 
আখ্যায়িকাগুলি ভাঙ্গিয়! চুরিয় কিস্তৃতকিমাকার করিয়া, তাহার! আমাদের 

ঠাট্টা করিতে লাগিল, আর স্বধর্শের উচ্চাদব গুলি উজ্জল ভাষায় আমাদের 

সমক্ষে ধরিতে লাগিল। নূতন বাবুর জাতি নূতন ইংরাজী শিখিয়াছেন, 
নিজের ধর্ম-কর্শ জানেন না, নিজ শান্তর পাঠ করেন, না, নিজের সমাজের 

কোন সমাচার রাখেন লা, ইংরাজতক্ক, ইংরাজী ব্যবহারের. পক্ষপাতী, তাই 



ইংরার্ী মুনি এই নূতন ধর্থের কখা অনিয়া, ভীহীর! দলে দলে খান 
হইতে লাগিলেন 1 খৃষ্টান হয়, ঘর ছাড়ে, ্রীপুত ছাড়ে, পিতামাতা ছাড়ে । 

দেশময় একট! ণগোল পড়িয়! গেল। একট! ধেম অস্কট আর্তনাদের 

শব মধো মধ্যে ফুটিয়া বাহির ভহইতে লাগিল।  পারিপার্থিক সঙ্গতি 
প্রভাবে সকল সমাজের একটা স্থিতিস্থাপকতা! গণ আছে । সকল সমাজেই 
খানিকট। টান সর, কতকট। অত্যাচার ডুবিয়া যায়। কিন্ত যাহ! একেবারে 
সমাজেরু্রক্কতি- "বিরুদ্ধ, সংস্কার-বিরুদ্ধ, যাহা! করিলে সমাজের স্বাতত্ত্রা ন্ট 

হয়, তাহা! কখনও কোন দিনই সমাজে প্রচলিত হইতে পারে ন|। খষ্টান 

ধর্ম এবং পাশ্চাত্য আচারবাবহার তারতগ্রককৃতি-বিরুদ্ধ।' ভাই ঘাত- 
প্রতিঘাতের গুণে, এই বিষম টৈদেশিক তরঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ত রাজ! 
রামমোহন বায়ের ব্রাঙ্গধর্থ্ের উদ্তব। ইহাষ্ঠে খৃষানের নিরাকার ঈশ্বর 
আছে, উপাসনা আছে, সঙ্গীত আছে, নেত্রনিমীলন আছে, স্ত্রীপুরুষে 
মিশামিশি আছে, জাতিভের নাই, পৌত্তলিকতা! মাই? কুসংস্কার নাঈ, আহারে 
বাছাই নাই, পোষাকের ব্যবস্থ। নাই, ব্রতনিয়ম উপবান নাই। খুষ্টানের 
মত সপ্তাহের মধ্যে একবার সমাজে গিয়া! নিরাকার অন্ধকার দর্শন, বামা 

ক$-নিঃস্যত কোমল-সঙ্গীত-স্বরলহরী শ্রবণ, উপনিষদের দেড়খানা! ব্রহ্মবাদের 
প্লোক চং করিয়। পঠন করিলেই সকল পাপ ঘুচিয়া যায়, সকল বালাই দুরে 
যায়! তাহার পর চস্ম! পর, দাড়ী রাখ, ছড়ি ধর, ঘর্ড় ঝোলাও, স্বাধীন 
প্র কর, ছোটেলে যাও) মাঠে বেড়াও, কোন ওজর আপত্তি নাই। খৃষ্টানের 

মত বক্তুতাও আছে, ধর্প্রচারও আছে ? হিন্দু সয়াজকে গালি দেওয়াও 
আছে। .অথচ ব্রাহ্ম হইলে সমাজআ'যাদ্রর দল পি কর! ভয় না। কাজেই 
মহানুভব রাজা রাধাকান্তদেবের প্রতিবাদ সত্বেও বাঙ্গালী দলে দলে ব্রাহ্ম 
হটতে লাগিল। খৃষ্টান ন! হইর় খৃষ্ঠানী সাধ মিটিল। কাজা রামমোহন 
রায় আদি ব্রাঙ্গ ধর্শে অনেকটা হিন্দুর €মীপিকত্ব বজায় রাখিতে চেষ্ট1 
করিক্কাছিলেন, কতকটা কৃত্তকার্যাও হইয়াছিলেন। পরস্ত ইংরাজী শিক্ষার 

বেগ বহই. প্রবল হইতে লাগিল, ত্রাঙ্গ ধর্ম হইতে হিন্দু ভাব ততই অন্তহিত 
হইতে লাগিল। , . ১ « 

- ইংরাী নবীষ কেশব সেলেছোকর। লইয়া, এক নুতন ত্রাঙ্ছ লমাজ 
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প্রতিঠ! করিলেন*নাম হইল ভাঙ্রতবর্ষীর ব্রাহ্ম সমাজ। তৃহার অসীম 
অধ্যবসায়, অসাধারণ বজজত্ব-শক্কি, লোকরঞ্জন* প্রভাবের গুণে খৃষ্টান হওয়া 

দেশ হইতে একগ্রকার উঠিয়া গেব। আদি ত্রাঙ্মমমাজে যে বীধাবীধিটকু 
ছিল, কেশব যৌবনের উত্তেজনার তোড়ে তাহা ও. উড়াইয়া দিলেন। 
স্্রীগণ স্বাধীনতা, পাইল, যুবতী'বিবাহ প্রচলিত হুইল, গান্বর্ব প্রথ! 

ংসার ব্যাপার, হুইল, বিধবার হঃখ, ঘুচিতে লাগিল, পৈতা “ছিড়িল 
এবং জাতিতেদ একেবারে উঠিয়া! গেল। একটা অনৃষ্টপূর্ব একাকার 
ও স্বেচ্ছাচার শিক্ষিত সমাজে পরিব্যাপ্ত হইল।, যে স্বার্থপরতা বন্ধু আমা- 
দের মজ্জাগত হ্ইয়াছে, ধার্মিক সংস্কারক হইলেও, কেশব তাহার প্রভাব 
এড়াইতে পারিলেন ন)-_কুচবিহারে. বিবাহ হুইল।. দল ভাঙ্গিয়। আর এক 
দূল হইল--সাধারণ সমাজের.কৃষ্টি হইল। সাধারণ সমাজে সকলেই নবীন 
বা যুবক, কেশবের যেটুকু, অ'টা-আটি, ছিল, অভিজ্ঞত| জন যেটুকু বাধা- 

বাধি করিতেছিলেন, তাহার] তছাদের অসাধারণ বৃদ্ধিপ্রভাবে সে বন্ধনও, 

শ্লথ করিয়া দিলেন। সমাজে পিশাচের রদ্রতাওব আরম্ভ হইল। কবিদলের, 
মত ছুই দলের মধ্যে বেশ বাছ। বাছা. কথার আদান:গ্রধান হইতে লাগিল। 
ইহার পর কেশবের নববিধানের উতপত্তি। ফরাসী কোমৎ একট! “ইউনি 

তারসাল ব্রাদারছড অব ম্যান” নামক দিল্লির লাঁড, বাজারে বাঁহির করিয়া" 

ছিলেন। গুনিতে--দেখিতে-_বলিতে বেশ! নকল মন্য্যকে ভাই বলিয়া 

স্গেহের__-ভালবামার. কোল দিতে হইবে। ইংরান-নিগ্রোদের কোল দিবেন, 

ফরাসী মূরহাবাসীদিগকে ভুন্দয়ে ধরিখেন, স্্যানকী চীনেদের আলিঙ্গন করিবে, 
সুষলমান হিন্দুকে. অড়াইয় ধয়িবে,. আরবী ও তুকাঁ দালজাতিকে গলায় 

ঝুলাইবেন। এ ধর্ের এই'ব্যবস্থ। । কেশব এই ভাৰ হইতে সকল ধর্শের 

নার টানিয়! নববিধান প্রন্তত করিলেন। কিন্তু উহ! দেশে দীড়াইল না. 

কেহ গ্রহণ করিল না। যে ত্রার্গী-ধর্ম দেশে একত! সংস্থাপন করিবে বলি 

দর্পের কুঠার উত্তোলন করিয়া জাতিতেদ ছিন্ন ভিন্ন- করিতে অগ্রসর হইয়া- 

ছিল, যে ব্রাহ্ধর্্ম উপধর্ঘ্ম নাশ করিয়া! দেশে এক ধূর্সের এক পতাকা উড্ভীন- 
করিতে সগর্মে কোমর বাধিয়াছিল, এখন সেই ব্রাঙ্মধর্ধে সাড়ে তিন শাখা 
এবং. আড়াই. শত. সম্প্রদায় ।. এক এর. জন একটা. ধর্মবরে, গ্রতোকের' 
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তিন্ন ভিন্ন আদর্শ । বিনয় নাই, সন্ত্রম জ্ঞান নাই--আজ্ঞা-পাঁলন চেষ্টা নাই, 

সকলেই ওন্তাদ, সকলেই পণ্তিত, সকলেই ঈশ্বর আদেশে আদিষ্ট । যাহার 

যাহা অভিক্ুচি, সে তাহাই করে_অথচ দোহাই দেয় ভগবানের । হা তগ- 
বান! নিরাকার হুইয়! এমন 'কারেও” পড়িয়াছ !! পরস্ত এ ব্যবহার বহুদিন 
সমাজে তিঠিতে পারে না, ইহার প্রতিরোধক শক্তি নিশ্চয়ই সমুভূত হইবে । 

সকল 'ক্রিয়ার সীমা! আছে--সীম1 - উত্তীর্ণ হইলেই প্রতিক্রিয হইবে; 

হইলও তাই। 
 শর্রি্ত বিবমৌধধং” এ কথাট! যেমন রোগী এ চিকিৎসার ঘাটে, 

তেমনি সমাজ-বিশেষের চিকিৎসার খাটিয়! থাকে । শ্বীকার করিয়া লওয়! 

বাউক যে খৃষ্টান ধর্ম, থৃষ্টানী ব্যবহার, থৃষ্টানী 'আচার হিন্দুসমাল-প্ররুতি্ন 
বিরুদ্ধ/াহিন্দ:লমাজ পক্ষে বিষবৎ। সমাজ শরীর হইতে এই বিষ দুরীকরণ 
জন্তব্রাহ্মবিষের উত্তব হইল। ছুইই এক জাতীর বিষ, কেবল মাত্রায় পৃথক্। 

ব্রাঙ্মধর্শের দ্বার] ঘরের ছেলে ঘরে থাকিল ; তবে বিকলাঙ্গ এবং বিক্কৃতমন্তিফ 

হইয়া থাকিল বটে। অতঃপর যখন ব্রাঙ্গ-সাঁমার্জিক ব্যবহারে উচ্ছআলতার 
দেখা দিল, যখন সমাজের এবং সামাজিক লোক বিশেষের নিন্দাবাদ 

গ্রকাশিত হইল, তখন শ্বতঃই লোকে ইহার দমনক্ষম উপযুক্ত উপায় প্রতি 

লক্ষা করিতে লাগিল। ভগবানের এমনই ব্যবস্থ। যে, সমদ্ধ মনত তাহাই 
জুটিল। পরন্ত ইহা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দেখ।' দিল। প্রথম শাখা 
“থিগজফিকাল সোসাইটি», অন্ত শাখ! প্হরি সত” এবং “আধ্যধর্শ-_গ্রচারিণী 
সভ1।” গ্রাথমের নেতৃত্ব অলকট সাহেব এবং মাদাম বাবাৎসকী, অপরের 
মুখপাত্র ভীপ্রকষ্চপ্রন্ন দেন এবং পঞ্ডিত শ্রীশশধর তর্কচুড়ামণি। উদ্দেশ 
ছুইয়ের এক, কিন্ত উপায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন? যাহাতে দ্রেশের ফোকের হিন্দুশান্ত্র 
প্রতি শ্রন্ধ। হু, হিন্দু ব্যবহারে প্রতি মর্ধযাদাবুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, হিন্দু নামেম্পর্ধা 

জান হয়, ছুই শার্খাই এই চেষ্টা করিল, এবং ছুই শাখাই ইহাতে অনেকট! 

ক্কতকার্ধয হইয়াছে । এখন আর কেহ রামায়ণকে বানরের ইতিহাস বল না, 

পুরাপাদিকে গুলিখোরের গালগঞল্প ঘলে না, হিন্দুজাতিকে' অসভা বর্বর 

বলে না, হিন্দু দর্শনশীস্থাদিকে মূর্খের মুখরোচক বপে না । রাম আর বান- 

রের-সর্দার নেন, কঞ্চ আর শঠ লম্পর্ট নহেন, কালী এখন বাক্ষসী সর্ধ-' 
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প্রানী নছেন।. আঁনেকে এখন,ভাঙুবর- চক্ষে দেবদেবীকে দেনসিটু শিখিয়া- 
ছেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্থের প্রতি লোকের দ্বণা জন্মিয়াছে। . তবে এখনও 

লোকে বাক্যবাগীশ, বিলানকামী, বাসনানক্র, স্বার্থপর আছে। €কবল 
ভাষার অদল- বল হইয়াছে মাত্র। ৪ 

থু্টাব ১৮৭৮1৭৯ লাশে বোদ্বাই নগরে অলকট এবং হ্যাজসকী আসি- 

লেন। আসিয়াই প্রথমে কেশবচন্দ্রকে আহ্বান করলেন যে তাহারা জীবে, 
দয়া এবং মানবমাত্রেই ভ্রাতৃত্ব ভাব প্রচারিত করিতে কোমর বাধিয়াছেন, 
ভারতবর্ষ ইহার প্রকৃত ক্ষেব্র, ভারতবাপী এ ধর্মের যথাযোগ্য পাত্র, ু তযাং 
কেশবচন্ত্রের স্তাঁয় সমাজ-সংস্কারক মহাগ্ভব ব্যক্তিই সাননে তাহাদিগকে 

সাধ্য করিবেন, বৈদ্যের ঘরের ছেলে, বাঙ্গালী. কেশৰ এ ভূঙগান কথায় 
ভুলিবার পাত্র নহেন ; শুভক্ষণেই তিনি ইহাদের প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
মানবী বীর অলকট হটিবার নহেন, তিনি প্ডিত দরাননা মরন্বতী মহাশয়ের 

শরগাগত হইলেন। পগ্ডিতজীর "গুদ্দরাটা বুদ্ধি ্ লড় অধিক দুর প্রবেশ করে 

না, পাশ্চ।তা চালের গুরুহ বুঝিলেন না, দাগ্রহে তিনি বিদেশীগণকে আলিঙ্গন 
দিলেন। সাহেব বিবির ভারতক্ষেত্রে দীড়াইবার এবং পরিচয় ধিখার সুপ 

হইল। অমনি চারিদিকে যেন শ্রাথণের ধারার ভ্তার্ী বজ তা বর্ষণ হইতে 

লাগিল। : ভারতবাদী চমকিত হুইপ! শুনিল যে সাহেব মেমের শুভ্র অধর- 
নিঃস্থত বাকাস্ধা কেবল ভারতবাসীর গুণগানে প্রয়োজিত হইয়াছে, ধর্ম 

শাস্ত্রের অপৌরুষেয়ত! গ্রামাণ করিতে অভিসিঞ্চিত হইতেছে। যাহার! 
এতাবতা সাহেবের মুখে ক্লেবল ভারতের গ্লাণি, ধর্মের অসহ্ধাযাখ)া ও তৎপ্রতি 

ছ্ুংসিত বিজ্ধণ এবং ভারতীয়গণের অপমান শুনিয়! আমিতে ছিলেন 
যাহাদের সাহেবের শিখাইয়াছিল থে হিদ্দুগণ বর্বর পৌত্তলিক ধর্ধান্ধ, এবং 
কাপুরুষ দ[সের জাতি, ভাহারাই দেই লাদ। সাহেবের সাদ মুখে ভায়তের 

খশোগাথ। গুনিয়া একাবারে আধ্মহার! দিকৃবিদিক্ জ্ঞানশুদ্ত হইল। 

অতি ছুঃখী, প্রপীড়িত আর্্বকে যদি কেহ সুখের কথায়, বুঝান ভাবায় 

ঘলে যে “তোমার ভাবন! কি তুমি এক দিন পৃথৃপৃর ছিলে, অবস্থার দোষে 

খারাপ. হইয়া, আবার. সেই. সখের দিন আসিতেছে তোমার-ভয়: নাই” 

তাহ! হইন্েসে নফল ভুরিয় কাওরান, পূর্ত ছয়! তাহার. পুদাহ্য়ণ বরে। 
ও 



সির গলে নিট কথাই মহামূলা । ঈলে, দলে শিক্গিতগণ বিওসফিউ 
হইতে. লাগ্সিলেন। ব্রাঙ্গাপ্রাত। অভিধান যাইয়। মিন্ব-ভ্রাতা মাম হইল। 

দীর্ঘবেশ, স্পনিখ, তৈৎশৃস্ঠ রুক্ষ গাত্র, গৈরীকধারী, নগরবিহারী ত্রক্ষচারীর 
দল বাড়িতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে হবিষ্যান্ন ভোজনের ঘুম পড়িয়া! গেল, 
যেছুনিরা মাথায় হাত দিয়! বসিল।' কেবল বিক্রি বাড়িল হুংস ডিশ্বের-_ 

থেছেতু,হংধডিত্ব বিজ্ঞান মতে নিরামিষ । যে দিকে তাকাই সেই দিকেই 

ইগমাধারী যোগীগণ অলবুপাত্র হস্তে, চতুর্দিকে দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে 
করিতে,গথ বিচরণ করিতেছেন যাহার গৃহিণী বৎসরে বৎসরে সৃতিকা!- 

খর আঙ্পোকিত করেন সেও যোগী, যাহাকে ভন দেখাইলে চম্কিনা মচ্ছ) 
ধায় লে মেন্মেরিষ ধাড়ফুকের ওঝা। দেখিয়া শুনিয়া! মনে হইয়াছিল থৈ 

ঘুখিধ1 এই ঘোর কলিতে, উনবিংশশতাব্ধীর প্রদোষ সময়ে আবার গরাশর, 
বিশ্বামিত্র, খষাশৃগ, 'ধ্যাপাদির আবির্ভাব হয়। কোন কোন থিওসফিষ্ট 
তায়! আমাদেয অতিংগোগনে বলিয়াছিলেন যে সত্য সত্যই পযাশরাদি 
নহাপুরুষগণ ভারতক্ষেত্রে প্রচ্ছ্রতাবে ধিচরণ করিতেছেন। এই কথ! 
গুনিয়া আমর! আফাশপথে মেনকা-উর্বথীর আগমন প্রতীক্ষায় অনিমেষ 

সেজে তাকাইয়াছিলাম । এমন সময়ে “কুলোম্বফাণ্ডাল” এবং “হুজমন- 

সন্দান” ব্যপাগ মলয়মারুতের সহিত দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গালীর ফণ গে'চর 

ইইল। আমাদে?ও চক্ষু ফুর্টিল, সাধ মিটিল, হুখ ছুরাইল। লাভের মধ্যে 
গীতা প্রকাশকগণ একটু স্বিধা করিয়! লইলেন। মুদীর দোকানেও এখন 
খোজ কহিঙগে গীতা গাওয়া যায়। মাতালের, মুখেও নিষামধর্ম্ের কথা 

গুলা যায় এখন আর কেছ দশটি রজত মুদ্র। ,সেলামী দিয়! ইংরাজী তিন 
'্ষক্ষর নানের পিছলে আটিখার প্রয়াসঈ্পান না। ॥ 

মহাছভব রাজ! রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের ত্রাঙ্গধর্থ প্রতিবাদ কাল হইতে 

করেক স্থানে ধর্মমত: প্রতিষ্ঠ।াপিত হইয়াছিল, ছুই একজন পৈতামহ আম- 

যে গিত ই এক স্থানে শান্সব্যাখ্যান করিতেন। কিন্তু তখন কে 

এমন ঠাওযাইতে গারেন নাই যে খৃষ্টান এবং ব্রাদ্ষদের মত আমরাশ 
বমীতল ধর্থগ্চায ফরিব অথবা করা উচিত। জামালপুরের রেলকর্চারী 

তীযুজ উতষ্ পলয-সেছই ইহার প্রথম -প্রতর্তাংতা.) ভিমিই জামালপুরের 
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যাবুষের হুটা ইন ধজূত। দেওয়া*অন্যাস করিতে লাগিছেন 4, তখন ফেছ- 
শুমিত না, কেহ হাসিত, কেহুবা উৎসাহ দি । শ্রীব্জ্ঞ বাধুর অধ্যধসাস্ 

আছে, বৈদোের জিদ আছে, অন্পকালের মধো বক্তা হইউেন । বিদ্যার 
পু'জি বড় কম ছিল, কিন্ত ভগব;ন সে অভাব* মিটাইয়া দিলেন। পশ্তিত-. 

প্রধর প্রীযুক শশখর তর্কচ্ঢ়ামণি মহাশয় মুগ্গেরে 'আলিলেন । পূর্ব হইষ্ডেই 
তাহার হৃদয় ধর্মগ্রচার জন্ত উত্ন্ক ছিল। শ্রীকৃষ্ঃপ্রসন্নের গায় উদ্যোগী, 
মেধাবী এবং অধাবসারপূর্ণ যুবককে সহায় পাইয়া, তিনিও গুরুর সায় ছুই" 

বাহু তুলিয়া! তাহাকে আলিগন দিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের উৎসাহে এবং' 
পরামর্শে মহান তব, উদ্ারচেতা গরলোকগত ৬ অন্গদা প্রসাদ রায় বাহাদুর 

মহাশয়, ঘভ গ্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত এককালীন ৪৪৩০) টাকা দান করিলেন? 

তারতবধধান্প আর্ধ্যধর্ম-প্রচারিণী সভা সংস্কাপিত হইল। শ্রীষঃগ্রদয অককৃত- 
দার--স্থতরাং আপদশুণ্ত, এই সময় তাহার পিতৃবিয়োগও হুইল। তিনি 
জামালপুরের চাকুরী ছাড়িলেন।* পুণ্য দিন অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ধর্ম 
প্রচারক হইয়া, সলান ধর্মের বিজয়পতাকা' হস্তে করিয়া! দেশত্মণে বাহির 

ভইগ্লেন। প্রথমেই ভাগলপুরে আমিলেন। খুব বন্চ,ত। হইল, বড়ই ধৃষ 
পুড়িয়1! গেল, আর্যাধর্ম-গ্রচারিধী সভা, লুনীতি-সঞ্চারিণী সভা আদি কত, 

লভ]1 হইল। থাহারা গ্রীন্কষ্তগ্রসরকে কেরাণী বাধু বলিয়া জানিত তাহারা 

আবার তাহাকে সাধুবোধে আদর করিল। ইহার পর তিনি বহুরমপুর 

গেলেন। বহরমপূরেও খুব বক্ষত্াও) মহারাশী সবর্ণময়ীর অর্থানুকুল্য 
আর বহরমপুরের বাল্কুগণ কর্তৃক দেবতাবোধে শ্রীকষ্ঃ গ্রসরের পুজা । 

শ্রীকৃষ্ প্রসন্ন মুঙ্গের ত্যাগ করিয়া কাশী গর্মন করিলেন& তথার্গ 
শ্রীযুক্ত ভূধর চট্রোপাধযায ও ছছিহাট' নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ- 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরাগর্শ ও উৎদাহ পাইয়া তারতবরবী 'আরধ্য-ধ্দম- 
গ্রচারিণী সভা কাশী মহাশ্সসানে. প্রতিষ্ঠাপিত হইল। পঙ্ডিত শশধর 
তর্রচূড়ামণি মহাশয় সভার গ্সাচার্ধা হইলেন |: ভ্ীযুক্ত ভূধর চট্রোপাধ্যাক্ 

কাশীক্ষেত্রে : শ্রীকৃষঃপ্রদয়ের অতাস্ত সাগাধ্য করিয়াছিলেন। -পাকুড়রাজ 
গ্রদত £প্রস রসান। ধর্ম প্রচারক: ছাপান, িশীতি ইম্পাদন করা, “মাদার 
লা”. প্রকাশ করা এক) তৃধর: বাবুই : পর্প ক দ্সিযোেস্ীলেন ।:: খা বিবুর্ঘ 
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কাস দিন।সভায় প্রথম বার্ষিক অধিষেশন - হইল। বড় ধুম, বক্ত তাঁর' 

খুব চোট। ইহার পর কাশীচ্ছইতে কুমার মহাশয় ঝাকীপুরে .অসিলেন। 
সেখানেও বক্তত। এবং সন! প্রতিঠিত হঈল। তথাকার ব্রাঙ্মঘমাজ যেন 

ভুবিক্বা গেস-যেন ম্লান জ্যোতি হইল। ভৃধর বাবুর অনুরোধ ও উৎসাহ: 
পাইয়! তাহার সঙ্গে পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়াষণি মহাশয় বর্ধমানে আগিলেন। 
এবং তর হইতে কলিকাতা! মহানগরীতে আগমন করিলেন । বক্ষের লেখকা-. 

গ্রণী অক্ষয় সরকার প্রমুখ বাঁবৎ শিক্ষিতগণই তাঁহাকে সদেরে আহ্বান 
করিলেনু। চূড়ামণি মহাশয়ের বক্ষুদ্থান্ত কলিকাঁতাঁর যুগান্তর উপস্থিত 
হইল। অনেক আন্দোলন আলোচনা দেখিয়াছি, তেমন ধর্মীন্পোলন আর 
কখনও  কলিকাতাত্, দেখিলাম না। চূড়ামণি মহাশরের বক্ততা লোকে 
উত্কর্ণ হুইয়। শুনিতে লাগিল ; তাহার বন্তুক্া পুস্তকাকারে গ্রকাশিত 
হইল। খুববিক্রী আরম্ত হইল। কুমার শ্রী প্রন পত্র লিখিগেন বে, যেহেতু 
পণ্ডিত শশবর ভাঁরতবুধীয়। আধধ্যধর্শগ্রচারিণী সভার বেতনতভোগী আচার্য্য 
এবং উন্ত সার উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই হেতু 
তাহার বক্ত.তা-পুন্তকাদিতে অন্ধ কাহারও ন্বত্থ সাব্যস্ত হুইবে না, উহার 
লাভালাভ ভাঁরতবর্ষীগন আর্ধ্যধন্ম-প্রচারিণী সভার । এইবার গোল বাঁধিলঃ 
পূর্ব হইতে কুমার মহাশয়ের ব্যবহারে চুড়ামণি মহাশর ব্যধিত্ হইয়!- 
ছিলেন, এইবার একটু চটিলেন। ফলে টুড়ামণি ঠাকুর.সভ:র আচার্য)পদ 
ত্যাগ করিলেন। কুমার কখঞ্িৎ ভগ্গোদ্যম হইলেন এবং  নিষপ্টকও 
হইলেন। বহুকাল পুর্বে তিনি মুঙ্গেরে ব্লোচনী সত প্রতিঠিতত 
ফরিয়াছিনোন ; £. এই সভার তিনি প্ফাদার কন্ফেসর+ হইয়াছিলেন। 
মভ্যগণ পাপপুণা, ভাল মন্দ সফল কথাই তাকে বলিত, তিনি 

পাকা গোৌসাই হইয়াছিলেন। ইনি কাশী উঠি গেলে এ সভা 
প্রাণহারা হইয়াছিল। কিয়ংকাল পরে" কাশীতে সাহার মাডৃবিয়োগ 
ইয়। পিত| মাতা যে ই বন্ধন ছিল, এত দিনে তাহা ছিড়িল। 
অরগূত শিষা মংসার ত্যাগী. হইল। অনেক শিষ্য শাখাও 'হইল। 
নেই খুরাতন, সদানো্ঠনী সষ্ঠার, তশ্বস্তযাগে আনমমমণ্ডলী :মগ্ুযাকার 

' হইল টলিসী।, স্তফগেখ জীককখাসন: লহ সহজ শির কষারিতে- জি 
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লেন। ছেলেরা বাঁপের রাখা, মারের দেওয়া নাম ভূলিয়া, বে করম, 
কেহ প্রেমানদ্, কেহ আলোকানন্া, কেহ কেবলানন্দ নাম গ্রহণ করিল। 
গুরুজী বক্ত.তাদিতে যেখানে দড়াইতেন, মাত ব্ুমণ্তীর অর্ধেক মাংস 

তথা হইতে তক্কগণ চরগরেগুবোধে ছিঁড়িয়। লইত। যিনি সকল সম্পূদায় 
অভিন্নভাবে বিরোধশূন্ত করিয়া সমা্ সংস্কার করিবেন, তিনিই আবার 

এক নুতন দল করিলেন। ব্রাঙ্গণহনয়গণ তীহার চরণাশ্রয় ইল 

প্রীকষ্ণানম্দ অবধৃত শিষা--সুভরাং ধর্পশাস্ত্রের অন্ুশামন বাক্য অগ্রাহ্য এবং 

অবহেল!  করিলেন।- অনায়াসে শত শত ব্রাঙ্গণকুমারকে দীক্ষাদানে 

কুতার্থ কফিলেন। তৃধর বাবুও পতিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আমু- 

কুণ্যে এক ধর্মমমগুলী খাড়া করিলেন। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ কিছু দিন কিছু 

ক্ছি পাইলেন। এখন সে ধর্শমগুলীও মাথ! মুড়াইয়া সাদা হইয়াছে। 

চুড়ামণি মহাশয় মণ্ডলির সংশ্রব তাাগ করিয়াছেন। যখন ধর্মমণ্ডলী শর্ত 

ছন্দুতী ব্রনি করিয়া বঙগদমাজে প্রতিষ্টিত হইয়াছিল, রাজ। প্যানীমোহন। 

শশিশেখরেশ্বর আদি মহানুভ ধনী পণ্ডিত দেশের অগ্রণী ব্যক্তিগণ ইহার 

পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন ; নানা দিক্ হইতে অল্প পিস্তর অর্থ-সঞ্চষ হইতে 

লাগিল তখন মনে হইয়াছিল ইহার বুঝি বিনাশ নাই' একা “ব্রা্মপ'গ্ডি' 

চূড়ামণি মহাশয়ের স্বেচ্ছা-ভিত্তির উপর কেবল ইহা সংস্থাপিত নহে? তিনি 

অবহ্যত হইলে অন্য উপযুক্ত আতার্য্যগণ তাহার স্থান অধিকার করিবেন। 

ভূধরবাবু ইহার সম্পাদক, টৈ তাহারও এখন কোন উদ্যোগই দেখি না। 

চুডামণি মহাশয় ছাড়িল্ন, মণ্ডলী ও প্রাণ শুন্য হইরা পড়িয়া গেল )-সভার 

সম্পাদক কি উহার সৎকার জনা এখন ব্যস্ত ?* মহাত্ম! খবিষ্তিম ৬ ভূদেব 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই কেবল শরীরেজ রক দিয়াই মওলীর উদ্দেশ সফল 

করিয়া! গিয়াছেন। তীহার দান শৌওতা পৃথিবীর অস্থকরণ যোগ্য । এক 

ভণ্ম আর ছার--দোষ গুণ কবস্কার।” 

ক বর্মগলীর সম্পাদকম্পদ আমরা প্রাণ ছুই বৎসর বাবৎ ত্যাগ করিয়াছি। 

সুতরাং ধর্দ-মওলী সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখিতে পারি নাই। যদি সে তার পুনরার 

সহণ করি )তবেই  ধন্মমণওলী: বনবক্ধে সকলবিষয উতর দিতে. সস হইব । এখন ধর্ম 

অপ্তলী প্রাণ-শুনা কি প্রাণবার তাহার উত্তর, দ্বিতে, আমরা অধিধারীঈছি। বেঠসং।" 
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গারিলেন না, রাজ! রাময়োহন ধুঁদ্ধি এবং চতুরতায় পারিলেন না, দেবেন 
না৭ বিলাস ছাড়িয়। পারিলেন নী, কেশবচন্ত্র অসাধারণ বাকৃশক্তিবলে 

পারিলেন না, দর়াননদ জীবন উৎসর্গ করিরা পারিলেন না, প্রীকষ্ঃ প্রসন্ন 
'সকল তুলিয়াও পারিলেন না, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি শাকারভোজী 

হুইয়! বিচার-ব্যাথা! করিয়াও পারিলেন না, পরমহংল রামকৃষ্ণ সংসার-বিরাগী 
হইয়। পারিলেন না-_আমাদেন খঁটি মানুষ করিভে.কেহই পারিলেন না। 

কেমন সময়ের গুপ, ফেমন জল বাতাসের প্রত্তাব, বৈরাগা হইতে আমরা 
বিলাদ টানিরা আনি, তক্ষি হইতে রৃতি আকর্ষণ করি, নিক্ষাম হইতে 
ফামন। ভুটাইয়া'লই। তাই এখন মহাগ্রতুর দলে নেড়ালেড়িক্স প্রভাষ, 
ব্রাঙ্মগণের মধ্যে শ্বাধীনতার এবং অবাধাতাঁর বিষম ঢেউ উঠিয়াছে, দয়া- 
মন্দের আর্ধযগণের মধ্য মাংস লইয়া! টানাটানি পড়িয় গিয়াছে, আর এ 
যোগাশ্রমের প্রতি তাকাইয়! দেখ ওখানে কিসের সেল! বসিয়াছে! কি 
ধলির-_কাহাঁকেই বা ধলিৰ? আনে হয়, যদি সকল হারাইয়া বনবাসী হইয়! 

খাটি মনুষ্যত্ব বজায় রাধিতে পারিভাম তাহা! হইলে উহাঁও আমাদের পক্ষে 

সহ গুণে শ্রেয় ছিল ।" কেন এমন হয়, এমন নকলনবিষী, এমন প্রবঞ্চনা, 

এমন লুক! চুরি কেন আইসে? গালি ত সকলেই দেয়, গালি দিয়! ক্ষান্ত হয় 

না কেন, নিজকে সামলায় না৷ কেন? * সকলেই প্রধান, সকলেই বিবেচক, 
সকলেই জ্ঞানী; বিময়ী সেবক, বিশ্বাসী. সাধক কেহ নাই,কেন ? ঘাহাকে 
বিশ্বান করিব, বাহাকে পুঁজ! করিব, দে কেন আমাকে প্রতারিত 
করিতে চাহে 1. আশ্রয় আসে যাহার কাছে বাইব, সেই কেন নিজ কার্্য- 

সিদ্ধি করিয়া আমাকে পদাঘাতে দূর করে? কেন করে জানিনা--কে 

এমন করায় জানি না, তবে করিয় থাচক,--কি রাজনীতির আন্দোলনে, 

কি মমাজ সংস্করণে, কি ধর্শপ্রচারে, সককধেই সকলকে এমনি প্রতারিত 

করিয়া থাকে । সকলেই বড় হইতে চেষ্টা করে নহিলে ত্রী্ষমাজে আজ- 
ফাল “যত রাক্ষম তত রাম” কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কেহ দেয় ন! ॥ 
"শীলা হিট শী ইটা 

" .* পঁচিকড়ি ধাবু! অনার উপর কি'এ কথা সরি রাত ১ 
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তবে দেখিতেছি চি. যেন ছন়ু-ছাক্ঠী উৎদাহ-মরা, উপহাস ও ব্যঙগ-পোঁরা। 

বাঙ্গালায় ধর্দুপ্রচার মন্গৃযাত্বের জন্ত নুহ, শাস্ত্র বজায় রাখিবার উদ্দেশে নকে। 

সখ মিটাইবার জন্ত, নেশার ঝৌকে আজগ্ুবী খেয়াল দেখিবার জন্ত, চাকুরী 
ন! করিয়! টাকা জমা করিবার জন্ত) বিদা!"না শিখিয়া বাছাদুরী লইবার 
জন্স, সংঘমী ন! হুইয়া পরের মাথায় প1 তুলিবার জন্য, সাধু ন! হই অন্যকে 

সাধুতার খোস গল্প করিবার জন্য । হা ধর্ম কলির প্রভাবে তোমাৰও কি 
এই দশা 1! ছে ভগবান সংহার মূর্তিতে কবে দেখ! দিবে? * 
১০৫১১৩০১০৩০ 

* বর্তমান ধর্জান্দেলন সম্বন্ধে প্রমান পঁ/চকড়ি বন্দে।পাধ্যার স্বাক্ষরিত এক প্রবন্ধ বর্তমান 
খর্ষের প্রথমেই বেদব্যাসে প্রকাশিত হয়। তাহাতে আমাদের চিরন্হ্ৃণ ও বর্তমান ধর্ম, 

নোলনের আদি প্রবর্তক যু কুন প্রসন্ন সেন মহাশযরকে বিশ্রেষরূপে কটাক্ষ কর! হয়। 

বেদব্যাসে ওরপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় “ধর্ম প্রচারক" আমাদের দুবিয়।ছেন। কিন্ত আমরা 

সম্পাদকীর ভত্রতা ও ন্যারপরতার বশবর্তি হইয়াই পুর্বপ্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি এবং বর্তমান 

প্রবন্ধও প্রকাশ করিলাম। বেদখ্যাসের জম বধি পচ কড়ি বাবু একজন নিয়মিত লেখক । 
তঙ্বাতীত তিনি বর্তমান ধর্্ান্দোলনের একজন প্রধানউদ্যোগী। সুতরাং তি।ন হয়ত তাছার 

আনের তব, বর্তমন ধর্ম।ন্দেলনের বিষময় পরিণাম দেখিয়া), মনের আবেগে সরল বিশ্বাসের 

সহিত তাহার এই প্রবন্ধদ্বয়ে প্রকাশ করিয়।ছেন, ইহাই সামক্কাৎবুঝিতে বাধ্য । তবেধে 

ভাবে ওধে ভাব!য় তিনি ঁকৃক বাবুকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহ! কখনই হুরুচির পরিচারক 

নহে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাহা! বিচার কর! প্রথমবার আমাদেরই অব্থ, কর্তব্য ছিল। 

তৃতীয় পক্ষ লোক দ্বার! প্রতিবাদ হওয়! আবগ্ঠক বোধে আমর! প্রথমবার কোন কথ বলি 

নাই। ভিতর ভিতর ধে বহি ভবলিতেছে, তাহ! নির্বাণ কারণ এই গণগোলের মীমাংস 

হওয়! আবশাক বোধে প্রতিবারের অপেক্ষ।র ছিলাম। কারণ জানরা শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অন্তরের 

মহিতই ভালবাসি । তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে আমাদের হয়ে বল আধা 
লাগে। এ্রকৃষ্ণ বাবু বর্তমান ধর্দানোলনেন্ত বে আদি প্রবর্তক ভাহ! অবিসঙ্গারদিত সভা। 

সমস্ত হিন্দু সমাজ ভাহার নিকট খণী। এতগ্থাতীত বাজ্তিগত ভাবে আমরাও তাহার মিকট 
খণে আবদ্ধ। পঁচকড়ি বাবু আবার বিশেষরপে । এমনকি এক সখর় পচকড়ি বাবু 

কুক বাবুর ছায়াবৎ ছিলেদ। সুতরাং প/চকড়ি বাধুর, বদি গ্রকৃতই কোন দোষ গ্রকৃক খাবু 

দেখিয়া থাকেন, তাহার নছিত যেরূপ তছার সব্দন্ধ তাহাতে, বন্ধু ভাবে-আস্মীয় ভাবে $1হ]কে 

বলাই ঠাহার কর্তবা ছিল। আমর! স্বীকার করি যে ধর্মাবৃত্তণাগণ সাঁধ1রণ চক্ষে বত নি” 

লঞ্চ খাকিবেন ততই ভাহাদের বারা সমাজের অধিক পরিমাণে মঙ্গল হইযে। সুতয়াং সাঁধ।- 

সণ ভাবে তাহাদের কার্ধ্যাকার্যোর সমালোটন! হওয়।ও বাঞদীয়। আনর!,সেই বিশ্বাসের বখ- 
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'মতীিইয়া শব সম্পাদকীয় কর্তব্ দৃষ্টি রাখিয়! উত্ভিখিত প্রবন্ধ য় প্রকাশে বাধ্য হইগাছি। 
আমাদের আকাঞ্ষ। উপযুক্ত এপ্রতিঘ্দ দ্বার! সত্যাসতা নিরাকৃত হউক একক 

বাবু চির. নিষ্কলক্ক থাচুন। তে ইহাও বলি. যে পাঁচকড়ি বাবু কর্তৃক আরোপিত 

দোষাপেক্ষ! প্রীকৃফণ বাবু যদি শত সহল্রগুণ ভীষণ দোবেও: দূষিত হন. তথাপি প্রীকৃ্ 
বাবু হিন্দু সমান্কে যে খণে আবদ্ধ করিক্ছেন তাহা চকিতের ন্যারও একবার 

স্মরণ করিলে তাহার সমস্ত দোষ বিশ্বৃত হইয়| ভাহাকে প্র।ণ খুলিয়া আলিঙ্গন ও সমা- 

গর করা কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ বাধূর গণের দিকে ঘখন আমর! লক্ষ্য করি বান্তবিক অমর আস্ম- 

হার! হইয়] ধাই। ফাহাকে দেবতার আসনে বসাইতে বাসন! হম্ন। তখন ্রকৃকগপ্রসন্ন বৈদ্য 

হন আর চগ্ডালই হন সে দিকে দৃষ্টি যায় না। অতএব বাহার! নিজের বা সমাঙ্গের মঙ্গল 
ফামন। করিতে চাহেন ভাহীরা যেন দোষ দৃষ্টি পরিহার পূর্বক অন্ভের গুণই দেখিয়া! আপনারপু 

জগতের মঙ্গল সাধন করেন। দে।বদশীর নিকট হ্বয়ং ভগবাঁনও এড়াইতে পারেন ন!। 

আমর! পরচকড়ি বাবুর এরূপ কেবল দোখ দর্শন প্রকৃতির কগনই অনুনোদন করিতে পারি 
ন!। তিনি বে ভাবে গ্রীকৃফ ব।বুকে সাধারণ সন্দুখে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন ভাহা কখনই 

শিষ্টানছমোদিত নহে। আমরা সম্পাদকীয় কর্ত“ব্যর বশবত্তাঁহইয়] আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

পঁচকড়ি বাবুর প্রবন্ধ পত্রস্থ ক্করিত্ে ব|ধ। হইল!/ম বলিয়। আমরা নিতান্তই মর্মাহত হইলাম । 

আমরা ইহার প্রতিবাদ পাইলেও সাদরে প্রস্থ করিব। অগদপ্বা সকলের নুদ্ধি প্রদান 
করুন ইহাই আমাদের একমাত্র বাসন।। বে, সং। 



পদ্যগীত। ॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

গু্পিে২8১১ 

সঞ্জয়-উবাচ। 

তং তথ! কুপয্না বিষ্টমস্রপুর্ণাকুলেক্ষণম্। 
বিষীদত্তমিদং বাঁক্যমুবাচ মধুকদ্রনঃ ॥ ১ 

কহেন সঞ্জর গ্রীক তখন 
ক্কপাপরবশ বিষ্রদন 

অশ্রুর দঘারায় আকুল-নয়ন , 

হেরিয়! অজ্ঞুনে লাগেন কহিতে | ১ 

শ্ীভগবানুবাচ। 

কুতস্ত। কম্মসমিদং বিষমে সসুপস্থিতম্ 

অনাধ্যজুমন্বর্্যমকীর্ভিকরমর্জন ॥ ২ 
হে অর্চন,ন ! এই অপা্ধ্য-সেবিন্ত 
অধর্ময আঁর সে অকীন্রিপুরিত 

মোহ কোস্ম হ'তে হ'ল উপস্থিত 
এছেন বিদ্তম ময়ে ঠোনাতে। ২. 

ক্রৈবাং মান্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ তুষ্যুপপদ্যতে ॥ 
 ক্ষুত্রং হদয়-দৌর্বল্যং ত্যজেদোতিষউ পরস্তপ ॥ ৩ 

হ'ও না কাতর হে কুম্তী-কুমার ? 

উপযুক্ত ইহা! নছেক তোমার ॥ 

তুচ্ছ কাতরত করি পরিহা্ধ 
হও সমুখিত ওহে পরস্তপ। ও 
১৬ 



২১০ 

(কারণ) 

(সেই) 

রেদব্যাস। 

ও অর্জ.ন-উবাছ। 

' কখং তীন্মমহং মংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুনুদন । 
ইযুতিঃ প্রতিযোতস্তামি পৃজারহীবরিন্দন ॥ ৪ 

কহিলেন পার্থ,শ্রীমধুহ্দনে .  * 
পৃজ্য ভীগ্ম আর ড্রাগাচাধ্য সনে 

বাণাঘাতে এই সমর প্রাঙ্গণে 
গ্রতিযুদ্ধ আমি কেমনে করিব | ৪ 

গুরূনহত্বা। হি. মহানুভাবান্ 

শ্রেয়ে! ভোক্ত,ং তৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 

ধত্ব্থকামাংস্্ গুরনিহৈব " 
ভূষ্ভীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্।| ৫. 
ন। বধি' মহথাত্ম! গুরুজনগণে 

ভিক্ষা্-ভোজন ও শ্রেয়ঃ এতুবনে ॥ 
গুরুজনে কিন্তু করিয়! নিহত 

এই সংসারেই শোণিত-সংলিপ্ত 

অর্থকামাত্মক ভোগরার্সি যত 

উপভোগ কৃষ্ণ | হইবে করিতে । ৫ 

ন চৈতদ্বিষ্সঃ কতরনে। গরীয়ো। 

য্। জয়েম যদি বা নে জয়েয়ুঃ। 

যানেৰ হত্ব! ন জিজীবিষাম এ 
ভ্েহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরা প্রাঃ ॥ ৬ 
ভিঙ্গবৃত্তি আর যুদ্ধের ধ্যেতে : 
কোন্টি যে শ্রেয়ঃ নারি তা+ বুঝিতে । 
হ'কজয় কিম্বা হ'ক পরাজর 

করিয়। নিহত থে 'মাত্বীয়চস় 

জীবনেরই আর সাধ নাহি রয় 
ধার্তরাষ্ঈগণ'স্থিত লম্ুখেতে। ৬ 
ষার্পণ্যদোযোপহভম্বভাবঃ 



পদ্্য-গীতঃ | কিনে 

পৃচ্ছা'মি বাং ধর্ণাসঞ্জমুঢ়চেত।; | 

ধচ্ছে রঃ স্যারিশ্চিতং ব্রুহি তদ্মে 

শিষ্যন্তেইহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ || ৭ * 

দৈগ্ত-ধৌোষ-ংই ভাবে অভিভূত ৪ 

ধর্ম-বিষয়েচে আমি মুঢ়চিত 

এবে হে তোমায় সুধাই অচ্যুত 

শ্রেয়স্কর কিবা কহ ত1 আমায়-. 

শিষ্য ভাবে তব লইন্জ শরণ 

* দাও উপদেশ আমায় এখন || ৭ 
নহি প্রপশযামি মমাপহুদযাৎ 

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিজ্রিয়াণাস্। 

'বাপ্য ভূমাবসপত্বমুদ্ধং 

রাক্্যং স্ুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ 

নিষফণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য পৃথিবীতে । 

(কিনা) সৌর আধিপত্য পেলেও স্বর্গেতে 

(এই) ইন্দছ্িয-শোষক শোক দুর যা'তে 

হেন কিছু নাহি করি দরশন ॥ ৮ 

সয় উবাচ। 

এরমুক্ত1 হৃবীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তগঃ । 

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমূক্ত। তুষ্টীং বনুব হ॥| ৯ 

শত্র-সন্তাপন কুস্তীর নদন 
কহি হযটুকেশে এক্সগ বচন 

শ্করিব না আমি আর এই রণ” 

বলি তৃষীন্তৃত হলেন রাজম্। » 

তমুবাচ গৃযীকেশঃ প্রহ্সন্নিব ভারত 

দেনক্নোরুভয়োর্মধো বিষীদস্তমিদংঃবচঃ ॥ ১৯ 

গুনছে ভারত হালিতে.হাসিতে 

উয়পক্ষীয় মেনাক় মাঝেতে 



২১২ বেদর্যাস | - 

অবসাদশ-প্রাপ্ত সেই কুস্তীনুকে' 
কহিলেন এই কথ! জনার্দন । ১০ 

ধ শ্রীভগবানুবাচ। 

অশোচ্যানম্থশোচতুডুং প্রজ্ঞাবাদ।ংশ্চ তাষসে। 

গতাহুনগতান্থংশ্চ নানুশোচস্তি পপ্ডিতাঃ ॥ ১১ 

ঘশোচ্য জনের তবে বিলাপিছ 

বিজ্ঞগন সম আবার কহিছ 

পণ্ডিতের! পার্থ ! এই মনে বুঝ, 
ন। করেন শোক মৃতামৃত তরে।। ১১ 

ন তেঁবাহং জাতু নাঁসং ন ত্বং নেমে জমাধিপাঁঃ | 

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম || ১২ 

তুমি আমি আর এ ভূপালগণ 

ন1 ছিলাম আগে নহেক এমণ 

পরে যে রব ন! নহেক এমন . 

আগেও ছিলাম রহিঝও পরে?। ১২ 

দেহিনোহশ্মিন্ যথ! দেহে কৌমারং যৌবনং জর1। 
তত্র দেহাস্তরপ্রাপ্ডরিবীরন্ুত্র ন মুহাতি || ১৩. 
এই দ্বেহেতেই আত্মার যেমন 

কৌমার-যৌবন-জরা-সংক্রমণ 
তর দেহান্তর-প্রাপ্তিও তেমন 

, দেহনাশে সুধী তাই মুগ্ধ নয়। ১৩, 
মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌস্তেয় ! শীঘতাঞ্চস্খছুঃটদাঃ 1 
আগমাপারিনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারতঃ ॥ ১৪ 

ইন্দ্িযবৃত্তি আর তদ্বারা বিজয় 

বিষয়ের অনুভব ন্মুদয় 

শীত উদ? হর-ছঃখ-্রদ হয় 

তাঁর)  আদাস্-বিশিউ অনিতাতে কারণ: 
সহ সে সকজু কে কুস্তীতনয়। ১৪. 



পদ্য-গীতা;। ২১৩ 

বং হন ব্থযস্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষত | 
সমহ্ঃখস্থখং ধীরং সোহ্মৃতত্বায় কল্তে ॥ ১৫ 

হে পুরুষর্ষভ ! এই সমুদ 

: - সম-সুখ-ছুংখ যে ধীর-হদয়_ * 
ভরনেরে বেদন1 কভু নাহি দেয় 

অমরত্ব-লাভে ধোগ্য সেই জনঃ॥| ১৫ 
নাসতো বিদ্যতে ভবে নাভাবে। বিদ্যতে মতঠ। 

উভয়োরপি দৃষ্টোইন্তস্তনযোস্তত্বদর্শিভিঃ || ১৬ 

 অনিত্য বস্ত্র নাহিক অস্তিত্ব 
নাহিক বিনাশ--তা'র-্্যাহ। নিত্য 

তত্বদর্শাগণ এ ছুয়ের অস্ত 
হেরেছেন কিন্ত হে কুস্তীনন্দন। ১৬ 

অর্থাৎ £- 

“কিছু না” কখন “কিছু” নাহি হস্র 

“কিছু*ও কথন “কিছু ন।” না হয় 

অন্ত এ দুয়ের হে কুস্তীতনয় 

হেরেছেন কিন্ত তত্বদর্শাগণ । ১৬ 

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বামিদং ততস্। 

বিনাশমব্যয়স্মন্ত ন কশ্চিৎ কর্ত,মহতি ॥ ১৭ 

ব্যাপিয়। এ,সখ বিনি অবস্থিত 
অবিনাশী ভ্লায় হও অখগত 

বিনাশ করিতে কেহ না সমর্থ__ 
সেই অব্যয়ের হে কুস্তীনন্ন। ১৭ 

অন্তবস্ত ইমে দেহ! নিত্যস্যোকাঁঃ শরীরিণঃ। 

অনাশিনোহ প্রমেয়স্য তম্মাদ্ যুধ্যন্য ভারত & ১৮ 

নিত্য_অবিনাশী-ছেদ-বিরহিত 
সামার এ দেহ গুন হে ভারত --. 



২১৪. 

.€ যেজেত ) 

(ইনি) 

(তিনি) 

বেদ্য্যাস। 

। নষ্বর বলিয়! হয় অভিহিত ০: 
অতএব তুমিকর এই রণ। ১৮ 

য এনং'বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। 
উভো তৌ ন বিজানীতে! নায়ং হস্তি ন-হুন্যতে ॥ ১৯ 

আত্মাকে যেজনহস্তামমে কয়ে 

কিশ্বা যে নিহত ভাবয়ে ইহাণারে 

উভয়েই তীর অজ্ঞ এ সংসারে 

হস্ত! কিম্বা হত নাহি ইনি হন। ১৯ 
ন জায়তে ভ্রিয়তে ব। কদাচি 

স্নায়ংভূত্ব। ভবিত! ব! ন ভৃয়ঃ, 

অজে। নিত্যঃ শাখতোহয়ং পুরাণে 

ন হন্যতে হনামানে শরীরে ॥| ২* 

জন্ম কিন্বা ৃত্যু নাহিক ইহ্ধর 
অজ-_নিত্য-_-শান্থত--পুরাণ সে আর 
দেহের নাশেও হত ইনি নন।২* . 

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্। 
কথং স পুকুষঃ পার্থ কং খাতয়তি হুত্তি কম্। ২৯ 

যেজন ইহাকে অঙ্ ও শাশ্বত 

নিত্য অবিনাশী আছেন বিদ্দি 
কিরূপে কাহাকে করান নিহত 

অথব। হুনন করেমই ব1 কা»রে ?1 8১ 
বাসাংসি জীর্ণাণি খ। বিহার 
নবানি গৃহাতি নকোইপন্রাণি | 

তথা শরীরাণি বিহার জীর্ণ!- 
ন্যনানি সংযাতি নবানি দেহী,।॥ ২২ 
জীর্-বস্ত্র ত্যর্জি মানব যেমন 
করে পরিগ্রহ নৃতন-বলন 
জীর্পদেহ তপিগ করেও তেমন 
'াত্সা নব দেহ ধারণ-কয়ে। ২২ 
ণ টি প্ড টা এ . * উ্লমশংস 



সমালোচন। ” 

কবি কুগ্ত। শ্রীমান অব্বিকাচরণ মুখোখাধ্যায় বি, এ, বি, এল কর্তৃক 
বিরচিত | ১১ নং মহেন্ত্রনাথ গোস্বামীর লেন সিমুলিয়া হইতে শ্রীমতুলকৃষ্ট 

গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১* পাঁচসিক1 মাত্র। ক্ষু্ ক্ষুদ্র ব্রয়ো 
বিংশতি কবিতায় ইহা পুর্ণ। কতকগুলি কবিতা পাঠে আমর! প্রকতই 

স্থখাচুভৰ করিয়াছি । ভাষার মিষ্টতায়, কবিতার ভণিতায় এবং ভাবের 

গভীরতায় প্রচলিত অনেক কাব্য গ্রন্থ অপেক্ষা কবিকুঞ্জ যে উৎকৃষ্ট তাহ! 
গিরপেক্ষ ভাবে বলা যাইতে পারে। কাব্যরসান্বাদ প্রিয় গাঠক উক্ত পুস্তক 
পাঠে ষে সুখান্ুভব করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। : 

স্ততিমাল1 ।- মহাকালী পাঠশালার সহযোগী সম্পাদক শ্রীধুক্ত বাবু 
বগলাঁচরণ রায়চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত ও ১৯] নং মুক্তারাম বাবুর হ্রীট 
উক্ত পাঠশালা হইতে গ্রকাশিত। এই. পুস্তকখানি পাঠ করিয়! আমর! 
সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে শ্রীমচ্ছস্করা চার্য্য, ব্যাসদেব, মহর্ষি 

বান্ীকি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিরচিত যাবতীর হিন্টু দেবদেবীর স্তোত্রাবলা 
দল্লিবেশিত হইয়াছে । এতভিম্ন ইহাতে শ্রেয়স্করী স্তোত্র, শীতলাষ্ক ও 

জরস্তোত্র গ্রভৃতি গৃহস্থের মঙ্গলজনক জ্ঞবরাজি প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকখানি 
হিন্দু মাব্রেরই পাঠের উপযোগী হইয়াছে । গ্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক 

খণ্ড গৃহে রক্ষা কর! স্আাবশ্তটক। পুস্তকখানির ছাপ! ও কাগজ উত্তম। 

সুঝ্য।* আনা। | রিয়ার 
"” সতীধর্শ্ম। অর্থাৎ সতীত্ব ধর্মসন্বস্থে শহাভারত হইতে সংগৃহীত প্রধান প্রধান 

উপদেশাবলী ; উক্ঞ গ্রন্থকার কতৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। প্পতিরেকেণ 

গুরুভ্তিণাম্” এই খবি বচনের সার্থকত। পুস্তকখানির প্রতি অক্ষরে অক্ষরে 
প্রদর্শিত হইয়াছে ।. প্রত্যেক হিন্দুমহিপাকেও বিশেবতঃ বালিকাবস্থায় বিজা- 

তীর শিক্ষার প্রভাবে পতিভক্তির বীজ ধাহার হৃদ্রয় হইতে অস্থহিত হইয়াছে 
এরূপ রমণীর জন্ত আমর! এই পুত্তকখানি পাঠের শ্যাবস্থা কমি। নূল্য 
স্থুলত) ৮*. আনা মাঅ। রা. 



৯১৬ বেদব্যাস। 
রি 

14 ধা্ধ-শিক্ষ|।- শ্রীযুক ভূতনাথ ভাছড়ী, কর্তৃক সঙ্ধধিত ও অনুযার্দিত। 
সইধীতে মহারধি'বেদব্যাল প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণ হইতে উদ্ধাত উপদেশা- 
“বববী ও তাহার বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হইয্াছে। এই পুস্তকথানির উপদেশ 

“মত কার্য করিতে পারিলে পুরাকালীন হিন্দুগণের' অস্ষ্টিত আচার থ্যব- 

“ছারের ষে পুনঃ প্রচলন হর তাহা আমর মুক্তকঠে স্বীকার করিতেছি। যে 
সমস্ত প্রাচীন রীতিনীতি ৰদেশে জিলুপ্রপ্রায় হইয়াছে তাহারও কিয়দংশ 

ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে দেখির! আমরা সুখী হইলাম। আশ! করি পুস্তক- 

খানি সর্বত্রই মমাদূত হইবে। মূল্য ।* আন! মাত্র। 
-. প্রপ্নোত্বর মঞ্জরী। মহাকাঁলী পাঠশালার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরি- 

মোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। কিরূপ উপদেশ মত কার্য্য করিলে 

 শ্ুকুমারমতি বালকগণ চরিত্রবান ও শ্বধন্্পরায়ণ হইয়। সমাজের ভূষণ হইতে 
পারে তাহ! ইহাতে প্রস্নোন্তরচ্ছলে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে । পুস্তকখানির 
ভাঁষ! সরল, প্রাঞ্জল ও বালকগণের বোংগম্য। একপ পুস্তকের প্রচার 
যত অধিক হয় ততই সমাজের মঙ্গল। মূল্য ৩* আন মাত্র! 
.- প্রশ্নোত্তরমাল। ।-_পুর্বোক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। বালিকাবস্থাঁয় ও বিবাহা- 
নস্তর হিন্দুরমীগণ কিন আচরণ করিলে প্রক্কত সহ্ধর্শিণী নামে অভিহিত 

হইতে পারেন তদ্বিষয়ে আলোচন। করিতে গ্রস্থজার বিশেষ প্রয়াস 

পাইয়াছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য; হইয়।ছেন। পুস্তকখানির ভাষা সরল ও 

হুধুর। মুল্য /* আনা । 
_ নীতিগাথা।-_পূর্সোক্ষ গ্রন্থকার সঙ্কলিত। ইহাতে কতিপয় সরল ও 

'নীতিমূলক পদ্য সন্নিবেশিত হইয্াছে। এই শ্রেণীর যতগুলি পুস্তক প্রকা- 
 খুশিত হুইগাছে এখানি তন্মধ্যে যে একখধুনি উত্তম' পাঠ এ বিষয়ে অণুমাত্রও 

গদ্যে নাই। মূল্য %* "সান! যাত্ত। 



তি চা, জর সুকুনদচজ ও ১ 
মা 

হল চি রঃ 
ঃ তু 

ঈ নি 
চর হা মে রা 

- রি : টু -শাশিশিখিশীশাী? 
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আও পরত না ৮ সপ পৃ 9 ০০ ম্ক্ 

দশম বর্ষ। 

রি ] ফাস্তন, চৈত্র . ৬ষ্ঠ স্তবক। 
০৮ 

১৩০২ সাঁল। । 

একাদশ বর্ষের উপহার | 
নিন গর 

অপূর্ব গ্রন্থ । এ 
ধাহারা সাধারণ গ্রাহক অনুগ্রহ পুরর্বক বেদব্যাসের 

আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১৩০৩ সালের মূল্য ২২ ছুই টাকা! এবং 3 
উপহার প্রেরণাদি ব্যয় ॥%০ দুশ আনা, মোট ২।%০ ছুই. 
টাকা দশ আন আগামী ২7 বৈশাখ মধ্যে প্রঠাঠুবেন, 

তাহার। এবার বৈশাখ মাস মধ্যেই মহামতি ঈষ্টদাস কবি-. 
রাজ-কৃত চৈতন্যচরিতামৃত নামক অপুর্ব গ্রন্থ উপহার পাই-; 

বেন। উক্ত চৈতন্য্গরিতাম্ৃত *৫২ পাঁচ টাকায় বাজারে বক্রুয় 

হয়। তাহার এক পয়সাও কমে পাওয়া, যায় ন! | : অতএব". 

কিরূপ মহামূল্য উপহার”. একবার ভাবুন। ২৫ বৈশাখের 
পর টাকা পাঠাইলে কিছুতেই উক্ত পুস্তক দিতে পারিব 
না। অতএব ২৫বৈশাখ মধ্যে ফেহ টাকা পাঠাইতে 
ভুলিবেন না। এ ছি রঃ 

১১ 
চি লা তে ্ 
চ তত ত রা 
ভ॥ ৮. রী 



* কাশীর আধুনিক ইতিবত। 

*  বৌদ্ধগণের আধিপত্যনময়ে শাক্যসিংহ বারাপনীর অন্তর্গত খাষিপত্তনে 
যৃগদাব নামক স্থলে আসিস! ধর্ম্মোপদেশ দেন। চীনপরিত্রাজক হিউএন 
সিয়াং'ধ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে যৎকালে বারাণসীস্থিত বৌদ্ধতীর্থ দর্শনে সমা- 
গত হুন, সেইকালে বারাণসী-রাজ্য প্রায় ৩৩৪ ক্রোশ এবং বারাণসী নগরী 
দৈর্ঘ্য দেড় ক্রোশ ও বিস্তারে প্রায় অর্ধক্রোশ ছিল। বারাণসী একটা স্বতন্ত্র 
বিভাগ, উহ! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলাটের অধীন,এবং একজন কমিসনা- 
রের তত্বাবধানে সংস্থিত । আকৃবর বাদশাহের সময়েও ইহা একটী তন্ত্র 

সরকারু ছিল । এখন ইহার ভূমি-পরিমাণ ১৮৩৩৭ বর্গমাইল । এই বিভা 
গের মধ্যে গাঁজিপুর, বস্তি, আজমগড়, বালিয়, বনারস ব1 বারাণসী এবং 
গোরক্ষপুর এই কয়টী ৫জলা1আছে। তন্মধ্যে বনারস বা বারাণসী জেল! ৯৯৮ 

বর্মমাইল বিস্তৃত। এই জেলার উত্তরে গাজিপুর ও জৌনপুর, পুর্বে সাহা- 
বাদ আর পশ্চিমে ও দক্ষিণে জৌনপুর ও মির্জাপুর। এই জেলার প্রধান 
নগরী কাশীপুরী। এখন এই নগরের আন্নতন ৩৪৪৮ একরমাত্র, অক্ষ 

২৫১৮৩১উহ, দ্রাঘি ৮৩৩৪০ পু ৰ 

্রহ্মাওপুরাণের মতে আয়ুবংশী্ স্ুহোত্রনন্দন কাশ এই নগ্ররীর প্রথম 
রাজ।। তাঁহারই পুত্র কাঁশীরাজ বা কাশ্ঠ। কাশিরাজের পর যথাক্রমে 
দীর্ঘতমা, ধন্ব, ধন্বস্তরি, কেতুমান্ বা হ্ধ্যশ্ব, ভীমরখ, ভত্রশ্রেণা, দিবোদাস, 
ছুর্দম, প্রীর্তর্দন, বংস, অলর্ক, সন্গতি ব! সন্ততি, সুনীথ, ক্ষেম, স্থুকেতু, সতা- 
কেতু, বিভু, সুবিভূ, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু, বেগুহো্র, (ভর্গ ও ভার্গভূমি ইহার! 

* মৎকর্তৃক (সম্পাদিত “কাশী-মাহাত্া" নামক নথ হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত 
হইল। ইহ! ) গাঁঠেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে, কাশী-মাহাত্ব্য কিরূপ উপাদেয় 

প্রস্থ হইয়াছে । পক্মপুরাণ স্থনপুরাণ, লিঙগপুরাঁণ, প্রভৃতি বহুবিধ পুরাণ হইতে 
কাশীমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অপূর্রণ খা দেমত্ত অতি সাদরে উত্ত কার্সিটিনহাজ্বে সানুবাদ প্রকাশিত 

হুইয়ছে। বে, সং। 
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কাশীগুরীর সিংহাঁপনে অধিরঢূ হন্ব। ভার্গভূমির পর কে রাজ! হয়, তাঁহার 
বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যার না। 

বুদ্ধদেবের সময়ে বারাণসীতে দেবদত্ত নামে একজন রাজ! ছিলেন। 

ফলতঃ যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রীবল হইয়! উঠে, তখন প্কাশীরাজ্য মগধরাজের অধীন 
ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম দুষ্ট হয়) কিন্ত কোন্ সময়ে" 
তাহার রাজত্ব ছিল, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় ন7া। মগধরাজকুলের 

অধঃপতনসময়ে এই স্থান গুপ্তরাজগণের অধীন হয়। এই রাজবংশের মধ্যে 
কেবল বল।দ্রিত্য-তনয় প্রকটাদিত্যের নামোল্পেখ আছে মাত্র। সম্ভবতঃ 

্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইনি কাশীর সিংহাসনঃগ্রাপ্ব হন। অনুমান, তৎ- 
পূরেই কনোজরাজ কাঁশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। প্রীঠীয়প্দশম শতাবীতে 
কলচুরি ও পালবংশীয়ের। মিলিত হইয়া! কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন, তৎকালে 

কাশীরাজ্য গৌড়ের পালবংশীয় নৃপতিদিগের অধীনে ছিল। পালবংশীয়ের। ' 

বৌদ্ধমতাবলম্বী । সম্ভবতঃ গৌত়াধিপ মহীপালই কাশীর প্রথম পালবংশীয় 
রাজা । বারাণসীর অদূরবর্তা নারনাথে ১০২৬ খ্রীঃ অবে' মহীপাল নৃপতির 
প্রদত্ত একখানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়! গ্রিক্লাছে। মহীপালের পব ১০৮৩ 

খ্রীঃ অঃ পর্য্যস্তও ততৎপুত্র স্থিরপাল ও বসন্তপালের রাজত্বপময়েও কাশী বৌদ্ধ- 
পালগণের অধীন ছিল। ১১৯৪ শ্রীঃ অন্যে কনোজরাঁজ জয়চ্চন্দ্র পরাভূত, 

হইলে শাহাঁবদ্দীন থোরী বারাণসী আক্রমণ করিয়! প্রায় সহআঁধিক হিন্দৃ- 

মন্দির চূর্ণ করেন। আকৃবর বাদপাহের অধিকারকাঁলে মির্ভা* চীলঞ্লিজ 
বারাণসীর ফৌজদার ছিলেন। ।॥ এই সময় বারাণসী আলাহাবাদ-স্থবার অধীন 

ছিল। আরঙ্গজীব বারাণতী নামের পরিবর্তে মহাম্মদাবাদ নাম রাখেন । 

্রীষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষে বারাণস্্রী অযোধ্য।-নুবেদারের অধীন ছিল, 

(কিন্ত তখনও উহ! একটা স্বতন্ত্র রাজা বলিয়া! কথিত হইত। 
দিরীশ্বর মুহম্মদশাহ হিন্দুর "পবিত্র স্তান বারাণমী হিন্দুরাজের অধীনে 

রাখিতে ইচ্ছ! করেন, তদনুসারে ১৭৩০ খৃষ্টাব্ধে তিনি বারাণসীর পাঁচ ক্রোশ 

দক্ষিণে অবস্থিত গঙ্গাপুর নামক গ্রামের জমীদাঁর মনসারামকে রাজা, 

উপাধি প্রদান করেন। তৎপুত্র বলবস্তমিংহ $৭৪* খুষ্টা্ে পিতৃরাজযের 
অধিকারী হইয়। পুণ।ভূমি বারাণলীর দিংহ'সনে আরোহণ করেন। ১৭৪৮ 
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ষ্টা্ছে দিল্লীর মূহন্মদশাহের মৃত্যু হয়। €্তৎপুত্র আহম্মদরশাহ সফদরজঙ্গকে 
উজীরপদ ও অযোধা। প্রদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে বারাণদী অধোধ্যা- 
স্ুবার অন্তর্গত হয়” বলবস্তের উপর সফদরজঙ্গের চক্ষু পড়িল, তিনি বল- 

বস্তকে অযোধ্যার অধীনে 'একজন সামান্ত জমীদাররূপে পরিচয় দিবার চেষ্ট! 
কিরিলেন। এই সময় বলবস্তসিংহ আপনার স্বাধীনতা রক্ষা! করিবার জন্য 
সাহস ও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাবে সফদরজঙ্গের মৃত্যু 
হইলে তৎপুত্র স্থজাউদৌ'া! সুবেদীর হইলেন। তিনিও পিতার অনুবর্তা 

হইয়া! বলবস্তের পদমর্যাদা খর্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টা পান। এই সময় 
বল্নবস্ত অযোধ্যার নবাবের করালকবল হইতে রাজ্য ও আত্মরক্ষা করিবার 
জন্ত রামনগরে একটি সুদৃঢ় ছূর্খ নির্মাণ করাইলেন। তৎপরে আলমগীর 
বাদশাহের রাজত্বকালে তৎপুত্র মুহম্মদআলি বিপ্রোহী হইয়া অযোধ্যার গ্থবে- 

দারের সহিত মিলিত হন। তৎকালে মীরজাফর বীঞ্গালার নবাব। মুহ- 

্মদ আলী ও হুজাউদ্দৌল। মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার 
করিবার জন্য সসৈপ্তে পাটনাভিমুখে যাত্রাকরেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাৰে মীরজা- 
ফর ব্রিটিসসৈস্ত সাহায্যে পাটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। পরবর্ষে সুজাউদ্দৌল। 
পুনরায় বলবিজয়ে উদ্ল্যীগ করেন। এই সময়ে মীরজাফর বলবস্তপিংছের 

সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজ! বলবস্তসিংহ সৈন্যদ্বার! বঙ্গেশ্বরের যথেষ্ট 

পাহাযা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গেশ্বরের সহিত বল্বস্তসিংহের সন্ধি 
হয়) সেই সন্ধি অনুসারে বঙ্েশ্বর বলবন্তসিংহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
বিপদকালে সাহাযা করিতে প্রতিশ্রত হন। ১৭৬৪ থূষ্টাব্ধে ২৬ এ ডিসেম্বর 

দিলীশ্বর শাহ আলাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান 

করেন।* স্থজাউন্দৌলার সহিত সন্ধি হইলে, ইষ্ট ইত্ডিয়! কোম্পানী ১৭৬৬ 

থুষ্টাবে বারাণসী রাজা অযোধ্যার নবাবকে ছাড়িয়া! দেন। এই সময় হই-. 
তেই 'বিলবস্তসিংহ ব্রিটিস গভর্ণমেপ্টের মিত্ররাক্জ বলিয়া! পরিচিত হন। মধ্যে 
স্থজাউন্দৌল। বলবস্তসিংহকে হৃতপর্ধস্ব করিতে চেষ্টা করেন। ই ইঙিয়া 

কোম্পানী বলবস্তের পক্ষ হওয়ায় অযোধ্যানবাবের আশা! পুর্ণ হয় নাই। ১৭৭০ 

খৃষ্টাকে ২২এ আগ বলবর্তসিং রর মৃত্যু হয়। তৎপরে তাহার এক ক্ষত্রিয়া 

'রমতীর গর্ভজাত চেৎপিখহ রাজনিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৩থ্ টানে ৬ই 
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সেপ্টে্বর, অযোধ্টার নবাব চেখসিংহকে এক সনন্দ গ্রদান করেন। ৯৭৭৬ 

ৃষ্টাবকবে ২১এ মে তারিখ হুইতে বারাণনী ব্রিটিস গভর্ণমেষ্টের "অধীন হইল, 
তদছুসারে ১৭৭৬ থৃষ্টা্বে ১৫ই এপ্রিল, চেংসিং হ ব্রিটিসগভর্ণমেণ্টের নিকট 
পুনরায় এক মনন্দ প্রাপ্ত হন। সেই সম;য় যুরোপে ফরাসীবিপ্লব ঘটে, 
ননন্দানথসারে যুদ্ধব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্ণরজেনরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস চেৎসিংহের 

নিকট তাহার দেয় বার্ধিক কর ব্যতীত ৫ লক্ষ টাকা অধিক চাহিয়! পাঠান। 

প্রথমে চেৎসিংহ ৫ লক্ষ টাক! দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে রূপ ৫ লক্ষ টাকা 

দিবার সখয় হইলে চেৎসিংহ ব্রিটিস গভর্ণমেন্টের নিকট কিছু সময় প্রার্থন। 
করেন, তাহাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়! তাহার বিরুদ্ধে 

ঝসৈন্তে কাশীতে আপি! উপস্থিত হন। চেৎসিংহ নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষা 

রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্বে গোয়ালিয়ারে তাহার 

মৃত্যু হয়। চেৎসিংহ পলায়ন করিলে, বলবন্তসিংহের কন্ঠ! হেষ্টিংসকে 
জানাইয়া পাঠাইলেন যে, ত্বিনি বলবন্তপিংহের একমাত্র কন্ত। এবং তাহার 
পুত্র (বলবস্তের দৌহিত্র) মহীপন।রায়ণই, রাট্জ্যর" প্রকৃত উত্তর।ধিকারী । 
হেষ্টিংস মহীপনারায়ণকে ই বারাণসীর গ্রকূত রাজ! বলিয়া ঘোষণ! করিলেন। 
১৭৮১ থৃষ্টান্ে ১৪ই সেপ্টম্বর মহীপনারায়ণ ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের নিকট বারা- 
ণনীর জমিদারী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রাজ! মহীপনারায়ণের মৃত্যুর পর 
মহারাজ উদ্দিতনারায়ণ পিতৃসিংহাসন লাঁভ করেন। ১৮৩৫ থুষ্টাবে উদ্দিত- 

নারাদণের মৃত্যু হইলে, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরী প্রসাদনারায়ূগ রাঁজ! হন। 

ইনি একজন “কবি ও শিল্পী ছিলেন, ইহার স্বহস্তনিশ্মিত বিবিধ হস্তিদস্তের 

কারুকার্ধ্য রামনগরস্থ রাঁজবাটীতে রহিয়াছে । গত ১৮৮৯ থৃষ্টান্ছে (জ্যেষ্ঠ) 

মাসে ইনি পরলোক গর্মন করেন & এক্ষণে ততপুত্র রাজা গ্রভুনারায়ণসিংহ 

বারাণমীর জমিদারী -শবত্ঃভোগ করিতেছেন। 
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কাশীর লোকমংখ্যা | 
এ হিঙ্গু ১৪৭২৪* মুসলমান ৪৫৫২* এবং খৃষ্টান ২৭* জন বাস 
রে? জুতরাং সর্বপমেত লোকসংখা। ১৯৩১৩৯ জন। 

ৃ কাশীস্থ ব্যবসা! । 

নানাদেশীয় লোকের সমাগম হওয়ায় এখানে বাণিজ্য ব্যবসায় মন্দ 

নহে। সর্বাপেক্ষা নীল, সোর! ও চিনির ব্যবসায়ই এখানে প্রধান বলিয়া! 

গণনীয়। জৌনপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি গ্রভৃতি স্থান হইতে নানাবিধ উৎপন্ন 

পণ্যা্দি' এ স্থানে আনীত ও বিক্রীত হয়। কাশীধামের সীল, নানারূপ 
জরি ও বারাণনীাপড়, রেশমীকাপড়, পিত্তল ও ভাত্রের দ্রবা, হীরাজহরতান্ি, 
কাঠের বিবিধ খেলানা, পাথরের জিনিস সর্বত্রই প্রসিদ্ধ। 

কাশীর প্রধান প্রধান ঘাট । 

(১) অসিসঙ্গমঘাট'।-( এই স্থানে গঙ্গা ও অসির সঙ্গম হইয়াছে) 
(২)তুলসীঘ।ট। (৩) গণেশঘাট। (৪) শিবালয়ঘাট। (৫) দণ্তীঘাট। 

(৬) চৌকিঘ।ট ।-_(“এই স্থানে নাগপুজ1 হয়। একটা অশ্খখ বৃক্ষের মূলে 
অনেক বিগ্রহ এবং স্রমূর্তি আঁছে। ) (৭)কেদারঘাট। (৮) অমৃতরাওঘাঁট ।-. 
(রাজ! অযৃত্রাও এই ঘাট নির্মাণ করেন। ) (৯) রাণাঘাট ।--( উদয়পুরের 

রাজ! এই ঘাট নির্শাথ করেন।) (১০) মুন্শীঘাট।-_( নাগপুরের রাজার 

দেওয়ান এই ঘাট নির্খাণ করেন)। ৫১১) শীতলাঘাট।-( এই স্থানে 
শীতলাদেবীর মন্দির আছে )। (১২ ) দশাঙ্বমেধঘাট ।-_€ এই স্থানে ব্রঙ্গ 

দশটা অস্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই ঘাটের মাহাত্মা প্রয়াগের তিবেণী- 

তীর্থের তুল্য ।) (১৩) মানমন্দিরঘাট | | (১৪) মণিকপিকাঘাট। 
(১৫ )পসন্ধিয়াঘাট 1--(গোয়ালিয়ারের মহারাজ দৌপতরাও সিদ্ধিয়ার স্ত্রী 
এই ঘাট নির্মাণ করেন )। ( ১৬) নাগপুরের রাঁজাঘাট । (১৭) পঞ্চগঞ্গ।- 

ঘাঁট। (১৮) ছর্থাঘাট। (১৯) গাভীঘাট বা স্থরভিঘাট।_-(এই ঘাটে 
গো অব প্রভৃতি পশুর! জল পান করে। এই ঘাটের উপর স্থুরভির একটা 
প্রস্তরম়ী মূর্তি আছে)। (২৯) ভ্রিলোচনঘাট। (২১) রা্দাট। 
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(২২) বরুণাসঙ্গর্মধাট ॥ ( ২৩ )*মীরধাট।--( গঙ্গার-পশ্চিম তটে অবাস্থিত, 
এই ঘাটের উপরেই দিযোদাসেশ্বর মন্দির । ),(২৪) পিশাচমোচনঘাট ।__ 

(ইহার কিয়দংশ মীরাবাই ও কিয়দংশ গোপালদাস সাধুর ব্যয়ে পাথর দিয় 
বাধান হয়; ঘাটের দক্ষিণ অংশ প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্বে রাজ। শিবসম্বর ও 

উত্তর অংশ প্রায় শভ়াধিক বর্ষ পূর্বে রাজ! মুরলীধর কর্তৃক নির্ষিত হয়।) 
(২৫) পাঁড়েঘাট। (২৬) চোরধাট। (২৭) রামঘাঁট। (২৮ ) জৈন- 

মন্দিরঘাট। (২৯) অশীশ্বরঘাট। (৩৯) সঙ্কটাঘাট। (৩১ )বমেশ্বরঘা!ট। 
(৩২) ঘোঁধলাঘাট। € ৩৩) চৌষটি যোগিনীঘাট। 

কাশীস্থ পাঠমন্দির (€টাল্)। 

কাঁশীই আর্ধ্যবিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থান! এই স্থানে বুদ্ধদেব আত্মমত 
গ্রচার করেন। কপিলদেব এই স্থানে সাংখাদর্শনের ,মহিম। গান করিয়া" 
ছিলেন, রাজ! অশোঁক এই স্থানে তাহার নিরুক্ প্রকাশ করেন। শঙ্করাচার্ধ্য 

এই স্থানে পুজ্য হন এবং তিনি শিবমাহাত্ময গ্রচার করেন। তু্গাসীদাস এই 
স্থানে রামায়ণ রচন! করিয়] প্রতিপন্ন হন। কাশীধামে যে কক্টা প্রধান 
পাঠাগার আছে; তাহ! নিয়ে লিখিত হুইল, ধখ|-__. ৰ | 

(১) গবর্ণমেণ্ট সংগত কলেজ--(এই কলেজে আর্ধাধর্শশাস্্াহুমোদিত 

প্রণালীতে অধ্যাপনা হচ্চ। বৎসরে চারিবার ছাত্রদিগের পরীক্ষা! হয়। 

পরীক্ষাস্থলে রেসিডেন্ট সীছেব উপস্থিত থাকেন। আর্ধযশান্ের যে যে শাখ! 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ভের পড়িবার বা গুনিবার অধিকার নাই, সেগুলি এ 
পরীক্ষায় নির্দিষ্ট থাকে না। এই কলেজের নাম এখন “কুইন্স কলেজ+” হুইয়াছে। 
১৭৯২ খুঃ অন্দে এই কলেজ স্থাপিত ্হয়।) (২)ভ্্রুকাশ্শীর মহারার্জার 

স্কল।-_( এই বিদ্যালয়ে ১১ জন পণ্ডিত এবং ২৫* শত ব্রাহ্মণ্ছাত্র আহার|ও 

বাসস্থান প্রাপ্ত হইকস। থাকে। এই বিদ্যালয় দশাশ্বমেধবাটের নিকট 
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্থার্সিত )। , (৩) দারভাঙ্গ! মহারাজার শ্চতুষ্পাঠী ।_( ই চতুষ্পাঠী স্বর্ণ 
মন্দিরের নিকটে স্বাপিত। * ইহাতে ৪৫০ জন ব্রাঙ্গণছাত্র ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত 
হয়। উহার! দশবর্ধ পর্যযস্ত অধ্যয়ন করে। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, 

স্বৃতি, দর্শন ও বেদ অধ্যয়ন হইয়া] থাকে। ) (৪) বেদবিদ্যাপয়।-__(হৌজ্- 
কাট্ুরা )। 

কাঁশীর দর্শনীয় | 

(১,) গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেক্স। (২) প্রিম্দ অফ. হস্পিটাল।__ 
(কাশীবাসীর! প্রিন্স অফ. ওয়েল্দের আগধুন ন্মরণার্থ ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ছেন।) (৩) টাউন“হল-_( ইহা বিজানাগ্রামের মহারাহ কর্তৃক প্রতি- 
চিত।) (৪) বিজনাগ্রাম মহারাজার বাটা । (৫) রাজ। চৈতমিংহের 

বাড়ী। (৬) কাশীরু মহারাজার বাটা ।-(রামনগর)। (৭) মান- 
মন্দির ।--( রাজ! মানসিংহ-প্রতিষ্ঠিত।) (৮) আরাঙ্গজীবের মন্দির । 

(৯) বিশ্বেশ্বরমন্দির ।--(ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাব।ই কর্তৃক নির্মিত 
এবং মহারাজ! রণজিংসিংহ কর্তৃক ম্বর্ণপ্রে মণ্ডিত )। (১৯) অন্নপূর্ণার 
মন্দির ।--( পুনার রাজ৷ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।) (১১) মধুদাঁসের বাগান ।-_ 

(রাজ! চৈৎসিংকে বন্দী করিবার সময় ওয়ারেন্' হেষ্টিংদ [ ১৭৮১ সালে ] 

এ বাগে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।) (১২) মিউজিয়ম্ বা চিত্র- 
শালিকা। (১৩) জ্ঞানবাপী। (১৪ ) রাজ। মানসিংহের লঙক্ষমন্দির | 

(১৫9 ছূর্থীাবাড়ী। (১৬) আমটা মন্দির।, (১৭) কালটভরব। (১৮) 
দণ্ডপাণিদেব। (১৯) তিলভাগ্ডেশ্বর। (২০) যোগেশ্বরী বাটা ।__(হোৌজ- 
কাট্র।।) 



 কাণীস্থ প্রধান প্রধান মঠ । 
মঠের নাষ জাশ্রমীর নাম স্থিতিস্থান 

ফণীন্দ্রজোতি: গৌসাই, আনন্দবার বা পরমহংস অথবা গৌপাই * 

আত্মানন্দ জীউ এ 

ঠীকুরগিরি & 

আশাগিরি 

ভগবানন্দ্ % 

রামগিরি রে 

সচ্চিদানন্দ জীউ ৪ 
রামজিত গিরি 

বশিষ্ঠপুরী জী, ছুরবার 

মূলাপুরী পু 

ভগবানন্দ ও তৌমানন্দ রর 

শিবলোচন গিবিজীউ, আনন্দবাঁর 

আত্মানন্দপুরী, * তুর বার, 

'আনন্গিরি, 

অনুপগিরি % ৬ 

চিদ্ঘনানন্দগিরি রর 

অমরপ্িরি 

নিত্যানন্দস্বামী রর 

শিবরতনগিরি টু 

চিতঘনানন্দগিরি রি 

শহ্করগিরি 

রর : ১২ 

আনন্দব্যর ব! সন্যাসী 
ষ্ী 

শিবদত্ত গিরির বাগান । 

কৈলাস, গিরির নিকটে এ 

৬বৈদ্যনাথ মন্দিরের চতুঃনীম| | 
বুধগয়ার বাগান। 

নাগারবাগান। 

নকৃস1। 

অপন্বনাগ্ধের টেক্রা। 

প্ষবেশ্বর শিব, মিছির পকুর]। 

দাক্ষিণামূর্তিকা মন্দির। 

সরস্বতী গিরির মঠ। 
পাটালুবিকার শিবানুয় । 

ইচ্চাপুরী জিউর ধরমশাল]। 

হৌজ্কটুরা। 
বশ্ক কটুক1। 

বাশকা ফটুক1। * 

হৌঁজকটুর1। 

কেশবানন্দ জীউর ধরমশাল!॥ 

ঘৌলাপপুরীক। ধরমশাল। । 

টেড়িনিম্। 

প্র, উত্তমগিরির ধরমশাল!। 



২২৬ বেদব্যাস। 

মঠের নাম « « আশ্রমীর নাম 

বলদেবগিরি রর নি 

জ্ঞানীজীউ 

স্বামী জগন্নাথ পর্বতজীউ, » 

চিমন্গ্িরি র্ 

সস্তোষাঁগিরি আনন্দবার, 

রাজ্গিরি ৮ 

ব্রহ্মগিরি ৪ 

হরিহরানন্মজীউ « ১ রর 

স্বামী বসন্তানন্দজীউ রঃ 
গোকুলগ্রিরি টি 

ত্বামী হরনামগিরি রঃ | 
গল্গাগিরি হা 
মোহত্ত জালমগিরি | 

ূ “ আনন্দবার. ভূরবার, 

রামগিরি * রঃ 

গোপালগিরি রী 
শিবরামপুরী ভূরবার, সম্প দায় 

ভীমসেন রঃ 

বিষুগিবি ' আনন্দবার, 
কষ্ণগিরি নর 

ভোর্পাগিরি প্র 
মাধবানন্দন্বামী ভারতী, ভূরবার, 
দপ্ডিস্বামী রামানন্দতীর্ঘ, দত্তিস্বামী, 
বিগুদ্ধানন্দ সরস্বতী, "১১ 

_ শৌরম্বামী রি 

, স্থিতিস্থান'। 

অপরনাথের মঠ, ঢ,ন্চিগণেশ। 

হরিগিরিক। মঠ । 

কর্ণঘণ্ট। 
বিকানে উয়ালেক। মন্দির | 

কচুরিগলি। 

ভ্ঞানবাপী। 

কচুরিগলি। 
লাহরিটোলা। 

নরসিংহ চক, মণিকধিক1। : 
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দতাত্রেয়ক। চরণপাছুক1। 
আদি বিশ্বেশ্বর। 

শিবালয়ঘাট। 

তিলভাণ্ডেশ্বর ॥ 

অসি। ৪ 

চৌক্খঘাট। 
গৌনাট। 
কোতুয়াপুরা। 

। চ.ণ্চিরাজ। 
বামাপুর1। 

দৃশাশ্বমেধঘাট । 

ব্রিপুরাতৈরব। 

চতুঃযষ্টিঘাট | 

জভীমঠ মহারাইী ও দ্তীস্বামী, পঞ্মধিড সম্প দায়, দশাশ্বমেধঘাট । 
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মঠের নাম 

বোখাড়ামঠ 
আশ্নেশ্বরমঠ 

ছুধাধারীমঠ 

তারকামঠ 

মঙ্গলাগৌরীমঠ 
নাগেশ্বর মঠ, 

দত্বাত্রেয় মঠ 

ধা্গগুরু মঠ 

পুর্ণানন্দমমঠ 

দক্ষিণামূর্তিকামঠ 

মসিমঠ 

গুজ্রাটীদিগের মণিমঠ 
কৌশেশ্বরমঠ 

অখগ্ডানন্দম5 

আশ্রমীর নাম 

২২৭ 

হ্থিতিস্থান। » , 

মানমন্দিরের নিকট। 

সঙ্কটা। 

'ঘোষলাঘাট । 

হুর্গীধাট। 

বিন্দুমাধবের ঘাট। 

মঙ্গলাগৌরী ঘাট। 

নীরদঘাট। 
হনুমান্ ঘাট । 

অূ্স।, 

' সঙ্কট] । 

মণিকার্ণিকা। 

স্বকৃটোল!। 



নব-নাটক। 
পর্থ অঙ্ক । 

বিবেক । আর আমাদের গাকার প্রয়োজন নাই। জননীর সহিত 

আমাদিগকে'অন্তরেই প্রাপ্ত হইয়াছেন । অবিদ্যাির গ্রতিভ! আর খাটিবে 
না। ধদি অবিদ্যা বল প্রকাশ করে, বে নিত্যানিত্য বিবেচনান্ত্র, ব্যব 

হারে নিতা সুখষর যে আত্মাও তদন্থরজগৎকে, অহমাত্বাবোধে প্রাতঃনথধ্য 

দর্শনে দিক্ ভ্রম বিনশের মত নাশপ্রাপ্ত হইবে । অতএব এক্ষণে বিদায় 
প্রার্থনাণকরি। হে পিতঃ ] আমাদিগকে অনুমতি করুন, আমরা স্বীয় 
্বীয় স্থানে গমন করি । | 

পিতা। রে পুত্র! খদিও তোমাঁদিগকে অস্তরেই পাইয়। রাখিয়াছি বটে, 
তথাচ বিদায় দিতে ইচ্ছা হয় না। যাহাই হুক, তোমরা গমন কর। কিন্ত 

দেখো, জগদাত্মা আবিইতো। বটে, আমাকে যে কৌশলে মোক্ষপদ দুষ্ট 

করাইলে, সেই কৌশলে জগদাআ্সীকে মোক্ষপদ্দ দৃষ্ট করাইবে; যেন 
অবিদ্যাদির"গন্ধও নাথাকে। 

রাগিণী মল্লার | তাল আড়া। 

জগত প্রকাশ করি মোচন কর আত্মাকে ॥ 
আমি মাত্র এ জগত তাইতে মুক্ত কর মৌকে। 

* ইতঃপৃর্বরে আমি যেন, জগদাত্মায় দেখিভেন, 
শীত্র ঘুচাও হুঃখ হেন, আত্মাতে সেন না থাকে | 

নিবেক। হে পিতঃ ! আপনি চিরদিন দেবনিষ্ঠ ছিলেন। একা রণ আমা- 
দের কথা বুঝিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জানিয়! জননী, মহাশয়ের 

গৃর্ববাবন্থা। স্মরণ করাইবার নিমিত্ত আমাকে আজ্ঞ: করেন। জগদাত্মার 

তাদৃশ অধিকার জন্মাইলে; জননী জানিতে পারিবেন এবং আমাদিগকে 

আজ্ঞা গ্রদানও করবেন । আমরাও স্বীয় স্বীয় কারে নিযুক্ত হইব। সে 

নিষিত্ত মহাশয়ফে কোন চিত্ত। করিতে হইবে না। 



কাশীস্থ প্রধান প্রধান মঠ। ২২৯ 

রাগিণী খাম্বীজ।--তাল আড়1। 

সকল অন্তরে থাকি কাল পেয়ে উদয় হই। 
মোক্ষ পদ দিতে পিত। কেহ নাহি আমা বই ॥ 
শাস্ত্র যোনির কৃপা হলে, গুরু-কুপ। হঞ্ঠ সে বলে, 
মাতা তারে করিলে কোলে; তৎপরে আমি বুঝাই ॥ 

পিতা । রে পুত্র! যত্ব করিলে জন্তব সকলের মধ্যে মানবাত্মাকেই 

মোচন করা যায়। আমার কৌমার কালের কথ! মনে হইল। সেকালে 
আমি খেলারসে বড় নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু সেকালে ধিনি আ্মামাকে 

প্রতিপালন করিতেন, তিনি প্রাহারাদি করিয়া বিদ্যাচচ্চার দিকে 

লইয়া যাইতেন? স্থতরাং এক্ষণে যথাকিঞ্চিৎ যাহ ভানিয়াছি, সে কেবল 

সেই মহাত্মার কপাবলে। যদি তত্বোপদেশ লাভ করিতাম, তবে তত্বজ্ঞান 

হইয়া এতদিন মোক্ষ লাভ করিতাম অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস করিয়! পরিপক্ক 
জ্ঞানী হইস্া, সুখ-ছ্ংখ-প্রবাহ হইতে সথপ্রবাহের যে ব্রহ্ম, তাহাতেইলয় 

হইতাম। এই অনুভবে জানি, যত্ব করিলে মানবাতআ্মীকে মোচন 

কর! যায়। ্ 

রাগিণী ললিত ।-_তানলা আড়া। 

মানবে দেখিয়া! মন ভুলিল ইহ ভূবন । 

ঈশ্বরে সমান শক্তি বিচারিয়৷ দেখ মন ॥ 

বিচান্রিয়! তন্ন তন্ন, মানবে দেখিলান পূর্ণ, 

চিন্মাত্র ব্রহ্ম চৈশুন্য, গতিবিদ্ব অধিষ্ঠান ॥ 

ঈশ্বরে পৃজিতে হয়, মানবে উচিত তাই, 
পুষ্পযন্ত্র দেবময় ঈ্মানব হবে না কেন ॥ 

[ বিবেকের গ্রণামানস্তর প্রস্থান । 1, 

( অপর দিক হইতে অবিদ্যার আগমন ।) 
অবিদ্যা। প্রাণকাস্ত কোথায়? প্রকে যেস্থানে রাখিয়! গিয়াছিলাম। 

সেই স্থানেই যে এক মহাতেজস্বী মমাত্তক মুর্তি দেখিতেছি! অহো! 
উনিই তে গ্রাণকাস্ত বটেন। শৃন্ত ঘর পেয়ে বিদ্যা রাক্ষমী চিরকালের বাগে 

আমার মাথাট। একবারে খেয়ে গিয়েছে । আমি মরিলাম, বার নির্বংশও 



২৩৪ বেদব্যাপ । ও 

হইলাম | আঁহাঁতেও ছুঃখ করিতাম নাচি য্দি কর্তার কোন পক্ষের বংশ 

_ খাকিত। হাস! কর্তাকে'কে দেখিবে, কর্তাকে কে কর্তা বলিবে, কর্তা 
আর কার কর্তা হইবেন? কর্তার ত আর অস্তিনান্তি জ্ঞান নাই। 

, কর্তাকে অকর্তৃত্ব ভাবের ঘোরে ফেলাইয়! বিদ্যারাক্ষমী পাইয়াছে। আর 
আমার বিদ্যাবুদ্ধি ত চলিল না, রাক্ষসীরই বা স্থান কোথায়? আমি গেলেই 
আমারই ছায়া পরাভক্তি অধিকার করিবে, সেই সকলই হইবে । কেবল 
আমারই স্থান নাই। এক্ষণে কি করিব ?-_ভ্রাস্তির পশ্চাৎগামী হওয়াই 
শ্রেয়ঃ*্যদি জীবিত কাল পর্য্যস্তও কাশীবাস ঘটে। 

রাগিণী বিভাষ ।--ছাল যব 
. সময়ে কলি করে। 

পাঁটরাণী হয়ে দুর হইতে হইল মোরে। 
কারে বা বলিব ছুঃখ, কে চাহিবে মোর মুখ, 

নির্বাণ স্থান এ হুঃখ; পাশরিগে কাশীপুরে | 

1 এই বলিতে বলিতে বিদ্যার প্রস্থান ।] 

আত্মা বিবেককে বিদায় দিয়া মনে মনে বিবেচন। করিতে লাগিলেন । 

আত্মা। ভক্তি, ভুক্তি, মৃক্তি, সকলই জ্ঞানে সিদ্ধ । বাহ্যানুষ্ঠানের 
প্রয়োজন গ্লাই। কর্ম সকলে স্ততি ব! নিন্দা ত্যাগ করাই কর্তব্য। কিন্তু এরূপ 

নিরালম্ব হইলে জগদাত্মার প্রতি বিডম্বন! কর! হয়। তাহার কারণ, ঈশ্বরে 

অনন্ততক্তি ন! হইলে মুক্তি কদাচ হইবে ন!। পাঠা্দিও ভক্তি, তথাচ ছাত্রানাং 

অধায়নং তপঃ ইতি গীতায়াং। ফল, তাহাতেকামল শ্রদ্ধা বৈ গাঢ় শ্রদ্ধা 

হয় না “পণ্ডিত সমাজেই সে দৃষ্টান্ত দেখা ঝয়। মনে কর, পণ্ডিতের! 
সঙাঁতে বসিয়া নানা কথা কহে এবং লোককে নানা বিধিও দিয়! 

থক্ষে, কিন্তু তাহাদের নিজের আচরণ দেখিলে বিস্ময় জন্মায় । আবার ষে 

পণ্ডিত ভক্তিরসে আর্দচিত্ত হন, তাহার শ্রদ্ধা তক্তগণাপেক্ষা গাঢ় 

"দেখা যায়। অতএব ভক্তি ভিন্ন আত্মজ্ঞান হয় না, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি 

কিগ্রকারে হইতে পারে? তথাচ, কর্ণ জায়তে ভক্তিরউক্তি জ্ঞানন্ত 

কারণং। জ্ঞনাৎ সংজায়তে যুক্তিধর্শিশাস্ত্রার্িভির্ণত। ৷ বরঞ্চ, প্ডিত অপেক্ষ। 

সদ্গুরু দীক্ষিত উপাসক সকলের আত্মজ্ঞান হইবার কথা দীক্ষণ- 
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পদ্ধতিতে দেখা যার়। তথাচ পুর্ণাছচ্তিদানাৎ প্রাক্ শিষ্যং কুওমমীপং আীয়, 

অর্থোদকেন সংগ্রেক্ষ্য প্রা সুখে! ভূত্বা গ্রতযঙ মুখং,শিষাং শিষ্যন্ত টতন্যং গুরু- 
রাত্মনি সংযোজ্য আত্মস্থিতং চৈতন্যং শিষ্যে নিবেদয়েখ ইত্যার্দি। পরে 

উপাদন! দ্বার জান পরিপক হুইয় মোক্ষ হয়। ভথাচ অষ্টাবক্রসংহিতায়াং ।__ 
বদি দ্নেহৎ পৃথকৃকৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠপি। অধুনৈব. সুখী শাস্তে! বন্ধা-* 

মুক্ত! ভবিষ্যসি। আমি প্রতিষ্ঠ। কামনায় বর্তমান সামাজিক গুরুর 
নিকট দীক্ষিত হইয়া, তাদৃশ শ্রদ্ধাতে ইষ্ট দেবতার উপানন! করিয়া জ্ঞান- 

রত্বলাভ করিলাম অর্থাৎ আকার মাত্র নির্বানান্থুভবে নিরাকার জানিয়! 

আমি যে আছি সে আছি, নিরাকারময় আছি জানিলাম | যে নিরাকার, সেই 
্রদ্দ। অতএব কামেই ৰা হউক্, ভোঁমেই ৰ| হউক, ইষ্দেবতার উপাসন! অবশ্থ 
কর্তব্য। তথা চ,-_-গুরুলোপো ন কর্তব্যঃ ন্বচ্ছন্দং যদি ভাবয়েৎ। ইত্যাদি । গুরু- 

গীতায়াং।_-শিবো ভৃত্বা! শিবাং যজেৎ । দেবো তৃত্বা যজেদ্দেবং অন্যথা “বিকল! 
ক্রিয়া । ইত্যাদি তন্ত্রে। ব্রন্মজ্ঞান ঈশ্বরের উপামনার অধিকারী হইবার নিমিত্ত। 
যেহেতু, স্বজাতি ভিন্ন অন্ঠের অন্লজল গ্রহণ কর! যাঁয় ন1। ব্রহধজানে ঈশ্বরের 
স্বজাতি সিদ্ধ হওয়] যায়। অজ্ঞাণ কালের উপাসনায় চিত্রগুদ্ধি হইয়। ব্রহ্ম- 
জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। পরে জ্ঞান প্রাপ্তে ঈশ্বরে উপাসনাই কর্তব্য 

হয়। তথাচ ভগবদগীতায়াং।--তপন্বীভ্যোধিকো। যোগী জ্ঞানীভ্যোপি মতো- 

ধিকঃ। কর্মিভ্যোশ্চাধিকো! যোগী তন্ম'যোগী ভবাঙ্জুন। যোগিনামপি 

সর্বেষাৎ মদগতেনাত্তরাত্মন] । শ্রদ্ধাবান্ ভজত্ে ঘে! মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। 

অপর জগদাত্মার রক্ষণা্্রেই ভক্তি এমত নহে,_-স্বার্থও আছে। সালম্বে 

নিরালম্বই সিদ্ধ। ত্রিবুংকরণ এবং . পঞ্চীকরণ বিচারে ভাগলক্ষণা 

দ্বার কর্ম-কন্মা বিভাগ করিয়া ঠহদজহত-লক্ষণাতে কর্মভাগ ' ত্যাগ 

করিয়াছে অত্যাগ সত্ব! কর্মী তাহ। দেখা ইয়াছি। তখন অহং ব্রহ্মজ্ঞানে যে ফল 

কালী ব্রঙ্গজ্ঞানেও সেই ফল,__নিরালম্েও বেশী নয় । আমি যে বিচারে ব্রদ্ধ- 

কালীও দেই বিচারে ব্রহ্ম। ব্যটি আত্মা সকলেরও সেই বিচার সেই গতি , 

অতএব কালী ফালী জপ করাই শ্রেয়, আর ইহা! অভ্যানও আছে। সাধারণেও 

যে ধর্শের প্রচুর অভ্যাদ থাকে, তাহাকে" শ্বধর্মী কহে,'দ্বধ্টে নিধন শ্ররেক্; 
পূর্বধচার্ধ্যের বীর্ভন করিয়াছেন। পূর্বে একমাজ ব্ধ্ীবলম্বী ছিলাম, 
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এক্ষণে তেমনটা ঠিক থাকিতে পার! ষুইবে না। কারণ, অধিদ্য।-সংনর্গে 
কতকগুলি কু-অত্যাস অভ্যন্ত হইয়াছে। বরং কালী নামে তাহ ত্যাগ 
হইবে সন্দেহ নাইণ তাহার কারণ নামের মহিম| শাস্ত্রে বহুতর গুনিয়াছি। 

একমাত্র হেপাতে শ্রদ্ধাতে কাঁলী-নাম কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত জপিতাম, সেই ফলে 

” আত্মরমে রসজ্ঞ হইয়াছি। যখন আত্মরস হইতে সার কোন রস বেশী আছে 

এম নহে, তখন একমাত্র নামের আশ্রয়ে কালাতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ। 
রাগিণী মূলতান। তাল একতাল!। 

কর্ম মম জপি কালী নাম, | 
দোষগুণ কালী তুমি জান। 

অভ্যাসৈরও বলে, ডাকি কালী ধলে, 

কালাকালে ফলে, নাহি প্রয়োজন । 

জ্ঞানাজান যত, বন্ধ মোক্ষ ব্রত; 

ছাড়ি কালী ব্রতে কাল কাট মনণ 
জপে যার নাঁম, গেলে 'আত্মজ্ঞান, 
জপ তার নাম, মিছে দ্বৈত ভান । 

তুমি আমি*কেটা+ কারে বল সেটা, 
সর্ধ এক জটা অসিধর1 জান। 

যত শাস্ত্র বল, সর্ব কালী বল, 

ঘেষাদেষী বল কেন করে জুন্ন। 

হে জগাথে! তুমি বড় আমি ছোট, ,এই স্তান তিন্ন ভক্তি 

হয় না। , একারণ তোমার ভক্তিতে দ্বৈতদোষ দিয় অনেকে ভক্কি- 

ঘ্বেবীহয়। আমি জানি, যেটা যথার্থ বটে সেটায় দোষ কি। আমি 
সে দিন তব কৃপাতে আম্মজ্ঞান লাভ করিলাম। তুমি কোন্ কালে 

আত্মজ্ঞানী হইয়াছ, এমত কোন নিদর্শন পাঁওয়া যায না। বরঞ্চ তোমার 

আত্মা তোমার জ্ঞান ম্বতঃসিদ্ধ, এই নিদর্শনই পাওয়! যায়। জানি 
অপর তামার অনুষ্ঠান বৃরিক্বা। আন্মুজ্ঞান লাভ করিয়াছি মনে মনে যথেষ্ট, 

অতএব তুমি অগ্রে বলিক্ন! বড়' আমরা পরে বলিয়! ছোট এবং তুমি 
অগ্রে, এই কারণ তোমার ,নিশ্চয় বেশী বরশৈষ্বরধ্যও তোমারই বশীভূত । 
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'ব্বাগিশী'ললিত /---তাল আড় । 

মা! তোমার এ পাদপদ্ন একদা ধ্যান করিব। 

কামী ঘুচে ব্রহ্মময়ী নিতান্তই প্রেনী হুব ॥ 
এই মম গ্রয়োজন, দেখিব রাঙ্গ। চরণ, 

তলা'গি শব সাধন, করিবারে ন! পারিব ॥ 

কঠোর করিতে নারি, তুমিই মা মহেশ্বরী, 
ইহ্ যন্ত্রে তব পুজা, করিয়াছি অন্থতব ॥ 

' আমার ম্লান ভোজন, প্রাতঃকত্য আদি শুন? 

যোগ ভোগ যত মম, শিবানী সে সব তব॥ 

তোম! থেকে দেখতে পাই, সেই তোমারে দেখতে চাই, 
ত্যাগী অদ্বৈতাভিমানী সম কেন আমি হব ॥ * 

অহংত্রহ্গ যেমন ছি, কালী ব্রদ্ধ তেমনি হল, 
তখন দেখি নাই কাঁপী, এক্ষণে মায় কোথা পাব ॥ 

হে জগদস্বে! আমার এই জন্ত-প্নেহ অবস্ ত্যাগ হইবে, মন্দেহ নাই। তখন 
ভ্যাগ হইয়াছে “্জানিয়া তবপাদশক্মেখশরণাগত আমার বিদ্যমান দেহ 
অবন্ঠই শব। দেহ ভক্ষট্গী জাত, হংল বিচলনে ভোক্তা আমি। আমর 
মধ্যে পঞ্ধীকরণযোগে দেহ* উপস্থিত ,হইয়াছে, আবার সেই দেহের মধ্যে 
ঘটাকাশের মত আমি ঝ্বাছি, দেই আমি অন্তরাত্মা, তব পাদপস্ম-মেবক। 
শবারূঢ় সাধকের সেবা যেরূপ, আমারও সেবাও সেইরূপ । জবে কিন্ত্ত 
তোষার নিত্যানপদ্ধপ দর্শন পাই ন! ? পদাথ বিচার হইতে তোমার সুক্মরূপ 
সর্বত্র সমরস এবং সর্বত্র বিপক্ষণ অরূপ যে ব্রহ্ম, এই সকল বিধেচনা রূ* 
নেত্রে দর্শন করিয়। কিঞ্চিৎ মনস্থির করিয়াছি। গে! ! আর স্থির থীকিতে 
পারি না, দয়াময়ি | দয়। গ্রকাশিক্া। নিজ দাঁষকে দর্শন গুধান পূর্বক সংসার- 

কূপ হুইতে উদ্ধার কর, আর কাল-বিদ্ঘ করিও নী । 

১৩ 
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রাগিণী ললিত বিভাষ [ভাল আড়ী।" 
কপ! কর ব্রহ্মময়ি কাতর কিন্কর জনে। 
করো ন! অপেক্ষা! শ্তাষ। নিকৃষ্ট শব সাধনে ॥ 

এ নহে বিশুদ্ধ শব, আরোহী আমি তায় জীব। 

সোহ্ংক্ঞানে হয়ে শিব শিবানী তৰ চরণে ॥ 
পতিত পতিত আমি, উদ্ধার কর ম! তুমি। 
উদ্ধার করেছ তুমি মমাধিক পতিত জুনে ॥ 

হেজগদঘ্বে! ইহ সংসারে ক্কপণতা! দোষে দোবী হুইয়৷ আরও কতদিন 
দিনপাত. কর্বি? সকল কষ্টই আমারু..মিজ (দোষ হইতে ঘটিয়াছে। 
কারণ, আমি কোন যোগাদি করি নাই, বরঞ্চ 'যোগীদিগকে সর্বদা! ধূর্ত গোঠী 
বলিয়। নান! দৌধ প্রদান করি। হে জগদদ্ধে ! দ্র, দৃষ্টি, দৃশ্যমান আর দ্ষ্টা 
সশ্যমান ভিন্ন দৃষ্টির মত যে বর্ম, সে সকলটাই তোমারই ম্বর্ূপ। তবানু- 
ঠান হইতে ব্রহবজ্ঞান ফাঁভ কুয়।. ভাবীসময়ে বন্ধ বিমোচন হইয়! মুক্ত হইতে 
তোমার আশ্রয় ব্যতীত কদাড হইতে পাঁরে না। অতএব তবাশ্রয় করাই 
শ্রেয়ঃ ১ দয়! করা, ন| করা, ত্বকর্ম দোষ গুণে সে তোমার ভার। 

রাঁগিণী ললিত বিভাষ।--তাল আড়া। 

* তারিতে হবে মা! তার। পতিতে, চরণে ধরি। 

। তব দ্বরশন পেলে কালেরে ছলনা করি ॥ 
দিয়াছ মা ব্রহ্ষজ্ঞান, আত্মধ্যানে পেয়ে ত্রাণ । 

এক্ষণে দর্শন কাম, তব তত্ব পান কর্সি॥ 
তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি আমার ধ্যানের খ্যান। 
তুমি করণের করণ, আমার আমি তুমি হেরি ॥ 
দেখ। দিয়া স্াখ প্রাণ, রেখেছ প্রাণ সম্মান । 

সেই হেতু রয়েছে প্রাণ, অদ্যাপি সাহস করি ॥ 

অবশ্য পাইক দেখা, মনেতে রয়েছে রাখা । 

বরো রি রি হি 
আদর্শনে- অতি নিকষ্ট কর্মীরাও আমাদিগের মন্তকে পদাধাত করিয়া 

গতিবিধি করিতেছে। কি ঞ্করিব, সহ করিতে হইতেছে, কিন্ত জার সহ 
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করিতে পারি) না কারগতোম়ার কপ কিফিৎ লাত করিয়া, ুত্তরটী* বড় 
সুখময় হইয়াছে। যারা 

রাগিনী ললিত বিভাষ।--তাল, আড়! । 

সহে না যাতন! মাগো দেখা দিয়া প্রীণ রাখ। 

তোম! বিনা বলি কারে বিবেচনা করে দেখ ॥ 

ভারতে সগুণ জানে, সেই হেতু তোমার মানে, 
জানে ন মা অন্ত জনে, নিগুণে ম! সে সেই দেখ ॥ 

সুগ্ুণা নিপুণ! তুমি, আত্মান্থতবেতে জানি, 

তারিতে নিখিল প্রানী ভারত ধর্তেতে থাক ॥ , 
* হেজননি! অন্ত সাধন সকলে আমার মন চলে ন!। "কারণ, বিনা পরি- 
শ্রমে কিছুই সিদ্ধ হয় না। পরিশ্রমে আমি তত পারগ নহি। আবার 
কেনই ব! পরিশ্রম কৰিব ? যদিও আমার ধর্ম অতি অলস লোকেদের আঁদর- 

ণীয়, কিন্ত বিবেকবলে জানিগ্াছি, নিফাম কর্মহ, সর্কোৎকৃ্ট। তখাচ তগ- 
বদগীতায়্াং।-_ন চাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ে। ন বিদ্যুতে । স্বক্পমপ্যন্ত ধর্ম 
ভ্রান্নতে মহতে ভয়াংৎ। সেই নিষ্কাম কর্ম, তুমি সর্বত্র, সমরস) যে রসবোধে 
জানা যায়, যে সেই রসময়ী প্রতিমা অন্তরে রক্ষা করিয়া, কেবল তোমার নাম 
গ্রহণ করাই নিতান্ত নিষ্ষাম কর্নামে ভুবনে বিখ্যাত। 

রাগিণী ললিত বিভাষ।--তাল আড় । 

যদিও সকল তুমি তথাচ মা তুমি আছ। 
নাম জপে ধ্চ্ছন নানারূপ কেন দেখ! দ্িছ ॥ 

যদি বল তোর মন, নহে অদ্যাপি শোধন, 
স্বগুণে শোধন কর কার তরে রাখিয়াছ ॥ 
তজিব। ন৷ ভজি তোরে, খ্যাত ভূবন ভিতরে, 
আশ্রিত কালীর দাস শ্বনামে কি দোষ নিছ ॥ . 

রে ছপসির্বারধ্য মন ! অদ্যাপি বাল্যলীল! ত্যাগ করিতে পারিলে না? ইতি* 

পূর্বে ভিক্ষাদি করিয়! শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গ্ধু প্রভৃতি বিষয় রাজাদির 

মত ভোগ তে! করাইয়াছি, এক্ষণে েসথখাতিলাষ ত্যাগ কাই তোমার কর্তা, 

ভোগাশ! ভোগ সন্থে ন। মিটাইলে, পরিণামে ছুঃখ বৈ সুখ নাই। এক্বণক্র, 
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'অভ্যাস চরমে অব্শ্টই উদয় করিবে, তাহার". সন্দেহ: নাই % অতএব অদ্যই 
কালীপদে তোমার নিমগ্ন হওয়াই শ্রেয়ঃ, যেহেতু সেই অভ্যাস. চরমে ফল 
প্রদান করিবে নিঃসন্দেহ। 

রাণিনী লিভ বিভাষ।-_তাল আকা । : 

কালী-পদে মন কবে বিলম্ক হবে। . 
কালীরূপ ভিন্ন অন্য নয়ন না! দেখিবে ॥ 

ত্যজিয়া বিষয় চিস্ত1, কাঁলী-পদে রবে চিন্তা, 

ষোড়শী সঙ্গম সম, চিত্ত কালীতে চেতিবে ॥ 
আসমা বাক্য বণ অ্তরীক্ষ হইতে অধৈতবাদী হাঁ করি কহিলেন। 
অদ্বৈতবাদী। . ” হো হো, কেঁচে গেল ফেঁচে গেল। 

: হাস্ত গুনিয়া আত্মা বলিতেছেন।-- 

'.. আত্ম । বলিবার প্রয়োজন নাই, তথা 'বলিতে হইল, তোমরা যে, 
আমিও সে। এইটা স্বানিযু! পরছুঃখে ছুঃখীঁ হই। পরাত্মা অহমাত্ম1) আমিই 
জানিয়! কালী নাম জপিতে লাগিলাম, সেই নিমিত্ত কি কেঁচে গেলো বলিয়া হান্ত 
করিলে? : তোমর! যে পাক! সে টে*সমার!। | 

| 4 ব্বাগিনী ভৈরবী।__তাল যৎ। 
তোমরা যে পাকিয়াছ তা জানিলাম বিশেষ করে। 
অদ্বৈতবাদী হইয়! আমায় দেখলে কেমন করে ॥ 

অরে, তোরা মোরে দেখি ছৈত ন৷ হয়ে বলি অদ্বৈত; 
কালী দেখি আমি 'দ্বৈতবাদী হলেম কেমনঞ্করে ॥ 

, এ জগতে দেখি নানা, দ্বৈত তায় দেখতে, পেলাম না, 
ঘটের নানার মত ঘটত্ব একস্ব স্করে॥ « 

হে আত্মন্! তত্বজ্ঞানী সম্বন্ধে আত্মজ্ঞান বা পরাত্মা জ্ঞান, ব1আস্মাপরাস্থা 
ভিন্ন চিৎকারণ ব্রহ্ষধ্যান, .কিছুতেই চিত্তের বিদ্ন থাকে না। তাহার কারণ, 
ত্রিবুৎকরণ, ব। . পর্ধীকরণাধার, অনাদি আত্মার বিশেষজ্ঞানে চিত্তের 
সংশয় একবারে দুরীতূত হইয়াছে। একারণ যাহা .করে তাহাতেই ব্রন্ধবোৌধ 
থাকে। র্ষজঞান তাহাদের শ্বভাব-িদ্ক, আমি, তুমি, ঘট, পট, বোধের 
স্তন, বন্ধ বোধ-হইয়াছে।. এতথাচ.জ্ঞানানন্দলহ্ধ্যাং ।---কদা। ধ্যানাভ্যাটসঃ 
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কূিদপি সপর্ধা! বিকমিতৈ: স্লগদ্ধৈঃ সৎপু্পৈঃ কচিদপি দলৈর়ের বিমলৈঃ1 
প্রকুর্ববন্ দেবন্ প্রসুদিতমনাঃ সন্নতিপরে! মুনিনব্যামোহং ভজতি গুরুদীক্ষা- 
ক্ষততমা। তাহা! না হইয়া যখন কালী-নাম শুনিয়া! জলিয়। উঠিলে, তখন 
পরিপক জ্ঞান হয় নাই। অতএব সাধুসঙ্গ কর! উচিৎ। 

বাগিণী খাণ্াজ।--তাল আড়া । 

সাধুর সঙ্গ বিহনে জ্ঞান-ধন পাকিবে না ॥ 
এ বিষয়ে সাধু ইষ্ট করে দেখেছি ভাবন1। 
পুঁজা জপ ধ্যান যোগে, সর্বদ! থাকিবে লেগে; 

পরিপক্ক ক্রম যোগে; যাইবে ছঃখ রবে না ॥ 
তিতাপে রেখেছে ঘিরে, আছ অভিমান করেঃ 

হইলে পরম জ্ঞানী জ্ঞানে অভাব থাকে না ॥ 
ওহে আত্মন! আরও কিঞ্চিৎ অনুভব কর। বর্তমান সময়ে তোমর! ত 

র্গজ্ঞানী হ্ইয়াছি বলি! অভিমান করিতেছ, ক্রিস্ত এক্ষণ এক ইচ্ছাসিদ্ধি ফে 
কোন বিষয়ে তোমার হইবে ন|। তবে যদি কোন জগৎ কার্ষ্যের শৃঙ্খল। বৃদ্ধি জন্ত 
ইচ্ছাই হয়) তখন যে যে কাধ্য করিতে ইচ্ছ। হইবে, আহ! অবশ্যই সিদ্ধ হইবে । 
অপর, ইচ্ছান্ুরূপ কার্ধ্য করে ত সাধক নকল সিদ্ধ ফল লাভ করেন। 

ইচ্ছানুরূপ কর্্ করিয়া সেই কর্মের অবান্তরফল হইতে এীীবন-বাত্রার 

শেষসময়ে যে ভাব অন্তরে উদয় হয়, সেইরূপ পর-শরীর প্রাপ্ত হয়। তথাচ 

তগবাদগীতায়াং।_যম্মধশপি শ্মরণতাবং ত্যজেসণ্ডে কলেবরং। তত্তমে বৈভি 
কৌন্তেয় সদা মন্তাব ভাঙ্ষিতং। তখন সাধারণ জীৰও যে একবারে ন্বেচ্ছাময় 
তাহা হইল। অবশ্যমেব ভোক্বাং ক্কৃতং কর্ম শুভাশুডং ।* , অতএব 
রল দেখি, কোন জ্ঞানী ধদি ৃত্যু-জয়ের ইচ্ছা! করেন, তাহ! হইলে ইচ্ছার 

.সিদ্ধশক্তি দ্বার! অবশ্ত মৃত্যুকে জয় করেন। মানিতে হয় কিনা? 

দ্ৈতস্থখ উপস্থিতের সময় ঈশ্বর সদ্াশিব ইচ্ছান্থুরূপ কর্ম করিয়া, মৃত্যুঞ্জয় 
হইয়াছেন এবং বিষণ ও ভগবন্তী মৃত্যুকে বশীভূত করিয়াছেন । তাহার] 
আছেন, আরও দেবতা, যোগী, খধি, হুনি খনেক আছেন, এবং তাহা- 

দের উপাসনাঁও শাস্ত্রে আছে। উপাসকগণ্ তাহাদের উপাসনার সিদ্ধ হন 

এবং দিবা জ্ানও যে পাইনা. থাকেন, ইহাও শান্তপ্রমাণে আছে। তখন 
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এ রি়য়ে কিনী্দেহ হইতে পারে.1-.কদার্চহ় ন1।..ধাহীরা, শব 
করেন নাই, তাছাদেরই, অনুত্তবশক্তি জন্মায় নাই, একারণই হত গন্দেহ। 

. আপর়, জ্ঞানদাতার.উপাগন1 কখনই রোধ কর্তব্য নহে। ন! ররিলে. ভাহার 
নি কি আছে ? আমাদেরই বত ছানি। 

রাগ্রিণী আলের1।--তাল আড়! । 

সাধে কি সাধি রে সদ! উম! মহেস্বর । 

বাহার ক্লপাতে জীবে দেখি উমামহের্বর ॥ 
সে কি বলে সাধ মোরে, সাধি সদা নিজ তরে, . 
পাই যেই সাধি তারে, সদ1.জুখের লাগ্বর ॥ 

আরও কিছু শ্রবণ করুন্। বে জানলাত করিয়া. তক্তিগথ উলঙ্ঘন 
করিয়! একদ। ব্রহ্গধ্যান দ্বার] নির্বাণ মুক্তি লাভ করিবার ইচ্ছা! করিয়াছেন, 
'সেজ্ঞান ভক্তি তিয় জন্মায় ন। আমি সমর সর্বত্রে তাহার ভুল 

মাই। যেখানে ঈশ্বরাভুষ্ঠান শান্ত পাঠ করি নাই, সেখানে শক্তিহীনত| জন্ত 
জ্ঞান রসে বঞ্চিত গ্ধাছি। দেখ, গাঠ করিতে. অধিকারী হইতে উপ- 

নয়নাবস্তক। সেই উানয়নের এবং পাঠ করিবার পুস্তক ঈশ্বর কর্তৃক 
হৃজ্িত। উপনয়নকে ছ্বিতীয় জন্ম বলে। তাহ! হইতেই স্বিজ নাম বিখ্যাত । 
অতএব জন্মান্রযস্ত যতঃ হুত্রের অর্থ এইস্থলে বোধ করা উচিত। পরে পাঠ 
স্করিতে হয়, সেই পাঠ বেদাদি শাস্ত্র, অতএব শাম্যোনিত্বাৎ সুত্রার্থ এতৎ 
স্থলে বৌধ কর! উচিত । দেখ, শাস্ত্র বিনা আকারে প্রস্তত কয় নাই, সেই 

নিমিত্ত শ্ান্ত্রকর্তীকে সকলে ঈশ্বর মানিয়াছেন এবংতঠীহার ঈশ্বরত্বও আছে, 
অতএব তিনি স্বকর্ত। হইয়াও সর্বকর্ত। বটেন । তথাচ,--অকর্তাপি চ কর্তা সাত 

ভবত্যেব স্বভাবতঃ। তখন আমর! না মানিলে কোথায় পাইব।. -তথাচ+- 

খধিদ্বিনিশ্চিতং তত্বং কিং চিন্তসি মনীষিগণ । সেই আকারবান্ জ্ঞানের 
মুূলবন্তী, মূল জ্ঞাতার অধীন ব্রট্্থ্য্য। তাহার উপারনা ব্যতীত সিদ্ধ শক্তি 

ষাঁনির্্বলব্রহ্ধজ্ঞান উদয় হয় না। সিদ্ধত্ব ঝ1 পাঙডিত্য তাহারই ক্কপার ধন। 

তথাচ যোগবাশিষ্ঠনারে।+-বাবন্থানুগ্রহেৎ সাক্ষাৎ জায়তে পরমেশ্বরাৎ। 

তাবর সদগ্জরঃ কশ্চিৎ সচ্ছান্ত্ং বাপি ম লতেৎ। . তবেই পাঠও তক্তি এক 

মানিতে হইল। "তক্তিমূনক্ জান অবশ্তই বটে$ ভক্তের উপামনার পূর্বোই 



মব-নাঁটক'।" ই৬$- 
সীক্ষাকালে;, সাও দ্বার! ঈযনরে স্বজাতি সিদ্ধ হইতে ব্রঙ্গজ্ঞান পলা করিয়া - 
দীক্ষা গ্রহণ করে। পরে সেই জ্ঞান নিদিধ্যাসনে, অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসকরণে 

প্রাতঃকত্যাবধি :যোহংভাবন! পর্য্যন্ত দিন দিন ধ্যান ধারণা, করিয়া 

মোক্ষলাত করত, ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেন, অর্থাৎ দর্শন পান।- সেষ্ট 
মহামোক্ষ আবার মুক্তি-ইচ্ছা। তথাচ মহানির্বাণে।--অয়মাত্ম। সদ” 

মুক্তো! নিলি গুঃ সর্বস্তমু। কিন্তুন্ত বন্ধনং কন্মানম,কিমিচ্ছস্তি ছু; ॥ 
রাখিণী বেহাগ ।--তাল আড়! । 
ওহে হরি আরাধিত জন। 

মোক্ষের কাঙ্গাল ছে মোক্ষ সদ সর্বক্ষণ | , 

প্রথমে সাধুর সঙ্গে, সর্বেশ্বরের গরুসঙ্গে। * 
যোগে অবিদ্যা বিভঙ্গে, প্রাপ্ত হয়ে চিরন্তন | 

মোক্ষ প্রাপ্ত ভয়ে পরে, হরি আরাধন1 করে, 

হরি মুখ দুঃখ হরে, হয় নির্বাগ-ড়াভন ॥ 

সে জনা শীয়ন্তে ময়, যরার আবার কেমন মরা, 
তবে থাকে হরি থাকে,হরিমাত্র এ ভুবুন ॥ 

এমন হরিরে পেয়ে, কি কাজ হরি হয়ে, 

ৃ এ দাসের মুখ চেয়ে হরি বল সর্বজন ॥ 

অধ্বৈতবাদী। এ আবার কি শুনি? প্রথমত কালিদাস প্রকাশ নিক 
লেন বটে, ষধ্যে তাহারা নাম কীর্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে 

হরিনাম বংকীর্তন শ্রবগ করিলেন, তবে এটার নিষ্ঠাই বা ফৌোথায়? 
তথাচ জ্ঞানসন্কলিনীতন্তরেসএকং ভূত্বং পরং বর্গ জগৎ সর্বচয়াচীং। নালা 

ভাবং হনো যন্ত তন্ত খুঁত জারতে । ওহে পুর্বে যাহা গুন  গিয়াছিল; 

সেই এই যোগত্রষ্টের কথা । এক্ষণে চল। 24 

আত্মা। ওহে চটে! না, যোগত্রষ্ট হলেমই বাঁ, তাহার সংশোধন করিতে 
চাহি না। গুন দেখি, তোমরাও কালী, তারা, হরি; বা নানা দেবতা, বা নাগা 

জগৎ তির তিন দর্শন করিতেছই। আমি (যাখত্রী বটে, এবং তোমাদের মত 

ৃষটিটা পূর্বে ছিল বটে, এক্ষণে তাদৃশ দৃষ্ট.হয় ন!।: একনান্ধি পঞ্কীকয়ণাধার, 
বচ্চিদানন্ব জাত্মাকেই দর্শন করি। €লই আলা ভুরীয়, মুর্ধা “বরক্ষদঃযোগে জীব 
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নামে বিখ্যাত এবং এনাদি, অতএব পুরাতন, অবিনশী, ব্রন্ধের মূলা 
প্রন্কতি। এক্ষণে মৃত্যু হইতে, কর্্দাধীন স্বপ্নবৎ জীবনযাতার শেষ 
কামনাত্মক, গ্রাগাদির যোগে, পরমাণু মুক্ত হইয়া! শুক্ষশরীর মেই 
গুক্কেই, স্থল শরীর, তুমি আমি, দেখিতে পাই। মনে কর, মাতৃগর্ভে 
যে তুমি, গর্ভের পূর্বেও সেই তুমি, প্রবকাল,' বাল্যকাল, €পৌগণ্ড, 
যৌবন, বার্ধক্য সকল কালেই. সেই তুমি । বুঝিলে যে, বর্ত মানাত্মা, দেহত্রয়, 
ভিন্ন, তুমিই চতুর্থ ; মা বুঝ, আমার বুঝায় দোষ নাই। আমি ইং মধ্যং 
অন্তং ব্রিচারে, তোমাকে চতুর্থ চৈতন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্তময় দেখিয়াছি, 
তোমাকে দেখিতে আপনাকে দৃষ্ট করিয়াছি। এইরপই সর্বত্র। তবে আমা- 
বধি, বর্তমানাত্বা স্ষলষে আমার উপান্ত নহে, অহং ব্রহ্ধাস্থীতি মন্ত্রধ্যানে 
সর্বত্র পৃথক্ সিদ্ধ'ন! হইয়া, ব্রক্গই সিদ্ধ আছেন, গেই জ্ঞানই. অন্মায়। অতএব 
আমি তোমাদিগকেও ধ্যান করি, তোমরাও ব্রহ্থান্বর় অবন্ত বট, এইরূপই 

সর্ধত্র। সেই ব্রহ্মজান রুর কৃপায় বুঝিষান্ছি, তখন মমাম্বয়ই সিদ্ধ। 
অতএব তোমরাও আমার উপান্ত মধ্যে প্বত, এই হেতু এই. গ্রকার আচরণ 
করি। স্থৃতরাং কালী তার|, হরিতে, কি নিমিত্ত দ্বৈতবুদ্ধি হইবে? 
তথাচ জ্ঞানানন্দলহ্ধ্যাং।-_শিবায়াঃ শস্তোর্বা। কচিদপি চ বিষেগরপি কদ! 

গণাধ্ক্ষস্তাগ্রি প্রকটভপনস্তাপি চ কদা। গঠন্ €ব নামালিং নয়নরচিতা- 

ননসলিলো মুনির্ন ব্যামোহুং ভজতি গুরুদীক্ষাক্ষততমা ॥ নিরাকারং কাপি 
কচিদপি চ সাকারমমলং নিজং শৈবং রূপং বিবিধগুণভেদেন*বভধা । কদা- 
শ্চ্ধ্যং পশ্বন্ কিমিদমপি পশুপনপি কদ! মুনির্ন ব্যাসোছিংভজতি গুরুদীক্ষাক্ষত- 
তিমা॥ রগ! দৈতং পশ্যন ন বিগমপি সত্যং শিবমগ্রং মহাবাক্যার্থানামবগতি- 
অমাভ্যানবশতং। গতে! দ্বৈতোভানঃ শিব শিব ধিবেতে)ব বিলপন্ রি 
ব্যাম্োহং ভজতি গুরুদীক্ষাঞ্ছততমা । ূ 
্ রাগিণী ইমন।__তাল একতাল!। 

 হেলায়ে রতন হারাও ন। মন হরি হরি বল বদনে। 

' হরি হরি বল, মিছে কাল গেলু, হরি-বল বল বল শয়নে স্বপনে আগরণে। 

যে দেখ সংসার, এ বাজি মায়ার, দৃষ্টাত্ত ইহার, দেখ ক্বপনে॥ : 

. স্তয়ে এক ঘরে, বাসন। বিকারে। 3 টা এ 
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ন্নেখি নিজাঘোত র, গ্বেন জাগরণে ॥ 

সে যেমন সত্য, এ তেমন সত্য, 

জ্ঞানীর! এ তর অনুভবে জানে ॥ , 

্রষ্টামাত্র এক হয় ঘটনা, মায়! ব্রন্মোভয় সংযোগে নে জনা, 
বিয়োগেজে নাই সুযুণ্তিতে তাই, দেখ ওরে ভাই, অন্তর নয়নে ॥ 
না জানি কাহার প্রথম রচন1, মন মজাহেতু এস্বলেতে আনা, 

আজ্মবানে গায় আমি সমুদায়, তাইতে অধিকার করি সর্বস্থানে।। 

ওঃ, তোম্র! সঙ্গীত সমস্তের ভাবগ্রাহী হইতে পার নাই । এঙ্স্ণেও যে 

পারিবে, ভাহারই ব। বিশ্নাস কি ? মেথা। বাক্য বায় কর1। তবে এরূপ কর্থায় 

নিজের আনন্দ হয় বটে, কিন্ত তদপেক্ষ! কালীনামেই অধির্ক । এক্ষণে কালী 

পুজার যোগাড় করি। যাকালী সৈবকৃষ্ণস্তাৎ। যঃ কৃষণঃ শিব এ বসঃ। 
অভেদন ন্মরেদ স্ত তন্ত সিদ্ধিনবিদ্যতে। কৃষ্ণাকষে ন তেদো্তি তেদক্কৎ 

নরকং ব্রজেৎ ইতি তান্ত্রিকা:। 

৫ম অক । 

বর্তমান নময় ছুর্গোৎসবেরই কাল,স্তরাং এক্ষণে হ্র্গাপৃজ! করাই কালী-পুজা | 

ফলভঃ এ জগতে যত কর্ম স্তাছে, সকল কর্ণের কর্তা আত্ম! । আত্মজ্ঞান্ী পুরু- 

বের এই সন্বনিবন্ধন সর্ধকর্্বেই কর্ম জানেন ; একারণ অধিক আয়াসের 

কর্তে হত্তক্ষেপণ করেন ন। বটে, কিন্তজপকরায় ও স্তব করায় ক্ষান্ত হতে 

পারেন ন1। যেহেতু অনায়ানেই হইয়া থাকে । আমি সংস্কত-প্রারত বাক্য- 

ভেদ জানি না, অতএব খেউড় গাই, খেউড়ে জগন্মাতার প্রাতি আছে” 

কালীপুরাপ এবং তত্তরে গুনিয়াছি। তখাচ তস্্ে --লিজগীতা ভগপ্রীত। ভগ- 

লিজ বিভূষণা। ভগলিঙ্গগীতা প্রীত! ভগলিঙ্গসদারতা! ॥ ইত্যাদি বহু প্রমাণে 

শুনিষ্বাছি। এমত বময়ে যুবতীদের আগমন । 

৪ ১৪ 
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যুবতীর! * ওহে আত্মন্! আপনি নিতে হইঙ্গাছেন, আমর! মহাশয়কে 

পরীক্ষা করিতে আগমন করিলাম, দেখিব, স্থিরাস্তঃকরণে কি প্রকারে স্থির 
খাকিতে পারেন। আমাদের হস্তে ত্রাণ পাইলে যোগিত্ব জান! যায়। 

কবির শুরে ।--গড়খেমট!। 

যেংগী যে যত সকল আমাতে খ্যাত ।. 

পেলে মোদের হস্তে ব্রা জাণিছে যোগীর যোগিত্ব ॥ 

নিত্য নিত্য বিচার করে, শমাদি অভ্যাস করে, 
ভাঁহে কত নিন্নাকরে, শেষে দর্প হয় হত ॥ 

আত্মা । ওহে বুবতীগণ ! জিতেন্রিয় ,হুইয়াছি ধল! কি সহজব্যাপার? 
তোমর! যাহ! উক্তি করিলে, তাহাই সত্য, তবে কালবারিণীর ক্পাবলে ?কি 

ন! হইতে পারে? জগৎ-জননীর কৃপাবলে, সকলই হুইতে পারে। কামান্তক- 

কান্তার ক্ূপায় তোমাদের মদন-মন্দিরের ভয়ে কিছুমীত্র ভয় হয় না। বদিও 
নবীন শয়োধর-যুগলের জলায় অদ্যাপি প্রাণীগণকে কখন কখন জালাতন 

করে ৰটে, কিন্ত ব্রহ্ষমযীর নাম এবং তৎফল ব্ন্ধক্ঞান দ্বারা সহজে রক্ষা 
পাওয়। যাক়। 

কবিরগুরে ।-_-গড়খেমট।। 

তোমাদের মদন মন্দিরের ভয়ে ভয় করি না আর ॥ 

হর্দি সরোবরে ছুটি কমল কলি অবতার । 

অপুর্ব আগুণ জলে, অন্তর পোড়ায়ে তোলে; 

গাত্র লগ্ন হলে পরে, জল চালে গুণস্তার ॥ 

কিন্তু গাত্রে ফোস্বা হয়, জলে যায়৷ ভাল নয়, 

মন্ত্গুণে তই আগুণে, সেধেহইবে উদ্ধার ॥ 

মুবতীগণ । ওহে সহচরিগ্ণ ! শুনিলেতে!, এতে! সাধারণ ব্যক্তি বোধ হয় 
ন1। যাহার দায় দিলে, তাহার কৃপায় সকলই হইতে পারে । আমাদের নিকট, 

'পরিত্রাণ পাইতে একমাত্র মহ। মায়ার উপাসকেরাই পারে ।তবে সেটা বাহ্িক 

কফি আত্তরিক, তাহা! একবার দেখা উচিত। কথা মাত্র শুনিয়া, ক্ষান্ত পাওয়া 
অনুচিত। ওহে! বনার্পের ফুলধন্থ তো, আমাদেরই ভ্রযুগল যুক্ত চক্ষু়। 
তাহাতে কটার্গপাততো, মদন, মাদন, শোষন, মোহন, স্তস্তন, পঞ্চবাণ। 
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অতএব তাহারই+যথাশক্তি আখীত .করিয়! দেখ, সহাবীরধ্য যা দৃক, তাহা 
আপনি প্রকাঁশ হইয়! উঠিবে। 

কবিরগুরে ।-_-গড়খেমট!। 

এম প্রাণসখি, কিসে সহ করেন বারেক দেখি। 

আমর] .কটাক্ষবাণে, ব্যস্ত করি পঞ্চাননে, . 

ষড়ানন জন্মকারণে অপর মোহিনী সখি ॥ 
আত্ম! এতদ্র্শনে বলিতেছেন। ওহে যুবতীগণ ! আমি আবিদ্যাপুত্র জীর 

ব1 বিদ্যাপতি শিব, এতদুভয়ই নহি। আঁমি ঈশ্বরীর দাস, আমার নাম 
আত্মা, নিতা নিত্য বিচারাস্ত্ে পঞ্চবাণ বার্থ হইল। এই দেখ, অঙ্গ প্রতাঙ্গ, 
সমভাবেই আছে, আর কি জান) প্রকাশ কর। 

রাগিণী বেহাগ ।--তালআড়া। 

তোমর! কি করিতে পার । 

কালীর কিন্কর আ'ম সদাশিব স্থগোচরএ 

ব্ন্মের লম্পট আমি. সাধন করি ্ষযোনি, 
প্রাপ্ত হই শাস্তিরাণী, আআ! শ্বরাজ্য আমার। 

যুবতীগণ। ওহে সহচরীগণ ! এস একবার হৃদয়কর্মল কোরক-যুগলদ্বার 
আঘাত কর, দেখা যাউক, কি প্রকারে মন্ত্রাপ্লিন্েদে রক্ষা পাঁন। এ তীব্র 
পরীক্ষাও এ সময় কর্তব্য1| নাচিতে এসে ঘোমটা টানা কি ভাল.দেখা 

যায়? যখন আস! গিরাছে, তখন শেষ দেখাই বর্তবা। | 
রাঞ্চিণী কবিরগুরে ।--গড়খেষটা। 

আমর। যৌনের জোরে পারি মুনি খধি মোহিবার়ে। 
ব্রহ্গয়োনিসাধন কর! কত শত গেছে মার, 

সাক্ষী তার ইন্দ্র চন্দ্র গুরুপত্বী হরণ করে ॥ ও 
আত্ম!। আমি মুনি বা খষি বা ইন্জ চন্দ্রও নহি। তাহাদের এবং তোমাদের, 

আত্মা ও আমাকে আাঁনিতেছে। যাহাকে দৃষ্ট করিয়া, যাহা দেখাইয়া ভূ 
ইতে আসিয়া, আমি, তুমি, সেই বটা বট, কিন্ত সে নহি দেও নহ। আমার 
যে অংশ তোমাদের ভাবগিতে, ভূলে, তোমীদের অংশ ভাঁব দেখাইয়া! তুলার, 
সেটা পুর্বে জবিরেকতঃ শুঙ্গাররস হইতে হুংস-বিচলনে পান জোন 
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হইতে জাত, এক্ষণে প্রারন্ধ ভোগশেষে ধরশায়ী হয়। মি, তুমি, জীর্ণ 
বস্ত্র ত্যাগে নববস্ত্র পরিধানেরমত, নূতন শরীর ধারণ করি, বা মোক্ষগ্রাপ্ত 
তই। অতএব স্থৃলাদি দেহত্রয়, ভোমার আমার বটে, তুমি আমি নহি। এটা 
যখন পরিশেষে বিনষ্ট হইবে, ভখন বিনষ্ট হইয়াছেজান্য়া, এই শবাসনে শবা- 
সনকে আত্মাতেই প্রত্যক্ষ পাইয়া আত্মগ্ঞান দ্বারা অভিন্ন বোধে শ্বকার্ধা 
সাধন করি। তোমাদের হৃদয় সরোবরের কমল কৌরকাধিক কঠিন পয়ো- 
ধরের আঘাতে জঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৈ ক্ষত হইল? এই দেখ, সমভাবেই আছে। 

রাগিণী বেহাগ ।-_তাঁল আড়া। । 
প্রলোভন কত দেখাবে। 

নই মা আটমেসে ছেলে ভোগা দিয়া ভূলাইবে। 
যুবন্তী যৌবন রসে, উভয় পক্ষ বিনাশে, 
রক্ষা! করে আত্মোল্লাসে, সেই হেতু তজ. তে হুবে। 
উভয়ে.উভয় রাখি, উভয়ে উভয় দেখি, 
শ্রুতি স্মৃতি সাক্ষী রাখি, থাকি থাক ব্রহ্মভাবে ॥ 

যুবতীগণ। ওহে সহচরীগণ ! লোকটীতো মন্দ লাগে না, যে কথ গ্রকা- 
শিল, সে কথা মিথ্যা নহে । আমার! চিরকাল যোগীদিগের যোগ নই করি 

বটে, কিন্ত কৈ নিজে রক্ষা পাই? এস সন্ধি করা যাউক। 

ওহে আত্মন্! তবে কি আমরা একবারেই অন্মরণীয়। 

আত্মা। 

রাগিণী খাম্বাজ।--তাল আড়! । 

ব্রদ্মের লম্পট তুমি আমর! কি হে ক্রন্ধ ছাড়া। 

ভেবে ভেবে তপফল, হয়েছে কি উদয় করা ॥ 
তুমি তোমার অন্তর, মীয় ব্রহ্ম তদকর, 

তোষর! ব্রহ্ম আকার, মায়াকার হই মোরা ॥ 

অথবা মায় ছুজনে, ব্রহ্ম মানহে চেতনে, 
জ্ঞানীর উত্ত-_ সে নয় সথী, ব্রহ্ম চিৎ প্রকাশ করা ॥ 

ওছে যুবভীগণ ! আমি তোমার্দিগকে একবারে অন্বরণীয় 

যলিন! বা আমা হইতে ভিন্নও বলি নাঁ। তোমার ও আমার আঁকার মারা, 
আকারের উপাদান, অর্থাৎ উৎপতির কারণ, ও অধিকরণ, অর্থাৎ আধার ব্রহ্ম 
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'আকারেয় মধ্যে, রক্তাদির স্বচ্ছতা যে পর্যযস্ত থাকে সে পথ্যত্ত বর্ষ প্রীতি 
বিশ্বিতঃ হন। ব্ক্ষগ্রীতি বিশ্মিতঃ হওয়াতে যে চৈতন্ত, সেই তুমি, আমি, 
এবং সর্বত্র । অতএব, ব্রহ্ম, ও মায়া, ও চৈতন্য, এই* তৃতীয়ের একত্বাব- 

স্থিতির নাম আত্মা ।' এই আত্মাতে, অনাদি কাল হইতে, স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব 

প্রাপ্তহন, পুরুষও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন।? এইচক্রে আমিও কত বারক্ত্রী হ্ইয়! 

থাকিব, তোমরাও পুরূধ হইয়া! থাকিবে। আবার কর্াধীন নুতন কিন্ত 
ক্লীবত্ব কতবার প্রাপ্ত হইয়! থাকিব, বা, থাকিবে। তোমার্তে আমাতে 
ভিন্নত্ব কিছুমাত্র মাই, তবে কি নিমিত্ত, ভিন্রস্তান করি তাছ। শ্রবণ কর। 

রাগিণী বেহাগ।--তাল আড়া। 

তোমারি ম্বরণে অদোষ প্রিয় সর্বদ] হৃদয়ে থাক 
কামরস তেয়াগিয়!। 

পূর্ববাত্যাস শীত্ব ছাড়, যে প্রাণ বিনাশ কর 
শিরের অভ্যাসে 'দ! শাস্তি দেবীরে লইয়! ॥ 

ওহে যুবতীগণ ! তোমাদের বিচারে যৈটী জানিয়ছি, তাহ বণনা করি, 

শ্রবণ কর। 
রাগিণী খাত্বাজ।--তাল আড়া।' 

সকল মঙ্গল তুমি কেলল সঙ্গম ছাড়! । 

তেবে গুণে চির দিনে করেছি তোমারে সারা ॥ 

-সদা শিব সদা জ্ঞানী, মাতৃভাবে ভেবে তারা ॥ * 
যুবতীগণ। ওহে আয্সেন ! তোমার বাক্য সকল পরম মঙ্গলের বিষয় বটে, 

কিন্ত ইহা কি হুইতে পারে? আমাদেরত ও .সাধ্য নাই। *যৃদি মহাশ 
পারেন, তবে তাহ! যুক্তিন্ুক্ত করিয়া! কীর্তন করুন্। 

রাগিণী কবিরশুরে ।--গড় খেমটা। 

আমরাত পারি 1 যদি পার তৃমি হে নাগর । 
সে কথ! সঙ্গত করে নাথ হে প্রকাশ কর॥ 

সুখে লোকে কত বলে, দেখিতে তা পাই না ফলে, 

ফল ফলে কি দ্বাজির জলে, না পেলে নীরদ-নীর । 

আত্মা । ওছে যুবতীগণ! ধিনি আত্ম! স্বতঃসিদ্ধ যসরস+ অতএব ব্রদ্মম় 
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সর্বর্দা একান্ত নিষ্রিয্। এইখণটা করতল-পদার্থের মত জামিয়া, আত্মসাৎ 
করিয়াছেন, সেইহেতু তাহার সহজানন্দান্থভবে চিত্ত সর্বদা নিমগ্ন আছে। 
সমাধি ব! নির্বাণ মুক্তি ন! হইয়াও তৎস্ুধে দুখী হইয়াছেন । প্রারন্ধ ভোগ 
নিমিত্ত দেহ আছে বটে, কিন্তু তিনি সে দেহের স্ুুখে স্থুখী, ব1 ছুখে ছুঃখী 

হন না। ভোগশেষে ঘট ভগ্নে ঘটাকাশের মত ব্রক্মমাত্র আছেন ও থাকি- 

বেন, অর্থাৎ নির্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন। তথাচ বৈষ্ণবশান্ত্রে।_দেছ 

স্থতি নাহি যার সংসার কৃপ কীহ! তার। অর্থাৎ বাহজ্ঞান থাকিয়াও ন! থাক! 

অভ্যাসে, সকল কার্ধ্য করেন, মনে ব্রহ্গধ্যান ছাড়েন | তথাচ জীবন্মুক্কি 

গীতাক্নাং 1--অভ্যাসাৎ ক্রিয়তে বর্ষ মনোধ্যানে লয়ংগতঃ। বন্ধে! মুক্তিত্বং 

নাস্তি জীবনুক্তঃ ম উচ্যতে । ওহে যিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া, ঈশ্বরের শরণাগরত . 

হুইয়াছেন, তাহার চিত্বকে কি কামরস আর্দ্র করিতে পারে? যেমন কোন 

ব্যক্কিকে' সপ্তাহে বিনাশের আজ্ঞ! হইয়াছে, তঁহায় কি .চিত্তে কামরস উদয়: 

হইতে পারে ?--কখনই্হয় ন1। বরং সে খাদি জ্ঞানী হয়, তবে ব্রদ্মজ্ঞানো দক 
অবশ্যই হয়। তাহার সাক্ষী সমাধি । 

রাগিণী বেহাগ।__তাল আড়া। 

এ প্রৌম বন্ধন বার গলে লেগেছে। 

প্রাণের বেদনে প্রাণ সহজে বন্ধন হয়েছে ॥ 

, অগ্নি সেন পতঙ্গেরে, আকর্ষিয়। প্রাণে মারে, 

সাধুর কর্ষণে তেন এ প্রাণ আছে ।॥ 
এ রঙ্গ দেখিয়! ভঙ্গ, দিয়েছে রতি অগ্রঙ। 

দেববৃন্দ দিল ভঙ্গ, গণেশে কিঞিৎ আছে ॥ 

ব্রাহ্মণে ঘটে এ রস, আর ভক্তে হয়ওধ্ৰশ, 

অন্যে ন। ঘটে এরস অন্থভব হইতেছে ॥ 

সদাননের মন, সাধ শ্যামা শ্রীচরণ, 
শ্যামা-পদান্ব,জ ধ্যানে, গ্রেমোদয় হইতেছে। 

যুধতীগণ। ওহে আত্মন ! যাহা কীর্তন করিলেন, সেটা একবারে হওয়া 
সন্দেহ। কাম ও ভক্ষণ বিনাযুক্তিতে, কদাচ ত্যাগ হয় না। ভবে কর্থে- 

কিয়ের কর্ম একবারে ত্যাগ না.করিয়া, দিন. দিন কমিষ|! কমিয়া। লোপ 



নব-নাটক | ২৪৭ 

রিলে ফরিতে পায়! যায়, নচেৎ হঠাৎ লোঁপ হয় না। ভথ্খাচ তগবাণী- 
তার়াং। কর্খেন্দ্রিয়াণি সংযমা য আস্তে মনসাস্্ররন্। ইত্জিয়্ার্শন্ বিসৃঢ়াত্মা 
মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে | তাত্রৈব-_যুক্তাহারবিহারশ্চযুক্তচেষ্টস্য কর্মযু। যুক্ত- 
স্বপ্লাববোধস্য যোগে। তবতি ছুঃখহা!। তাত্রেব,_£নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কন্দ 

জায়ো হাকর্ধণঃ | শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধোদকর্্ণঃ । যদি বলেনঃ 

আমি তাহাই করিয়! ইন্দরিক্নগণ্কে প্ববশে আনিয়াছি, তাহা শ্বীক]র করি। 
কিন্ত আমরাত বৈরাগিণী ব! বিবেকিনী নহি, তবে মহাশয়ের সহিত আলাপে 

কিঞ্চিৎ বোঢুধাদয় হইয়াছে। কিন্তু এটুকু মহাশয়ের সঙ্গত্যাগে স্থির*থাকিবে 
এমত বোধ হয় না।, যে প্রকার লোহ অগ্নিতে ক্ষেপণ কুরিলে সে যেমন 

'অগ্িবর্ণ ধারণ করে, আবার অগ্নি হইতে বাহিরে আনিগে নিমিষের মধ্যে 
নিজবর্ণকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কিঞ্ৎকাল সাধু সঙ্গ করিয়! যে ব্রন্জ্ঞান 
লাভ হয়, সেটা নাধুরই গুণ, নিজেদের নকে। বহুকাল সাধুসঙ্গ না করিলে কদাচ 
্রন্গজ্ঞান স্থির থাকিবে না, যেহতু আত্মার বিল্লয় বণ, মনন, নিদিধ্যাসন, 

ব্যতীত আত্মন্থথ সাক্ষাৎকার, কদাচ হইবে না, এই চিরপদ্ধতি আছে। মহাশয় 
আমাদিথকে স্বণা করিবেন না, জিগীষা বুদ্ধিতে ঘলেটুকু দান করিয়াছেন 

সে টুকু যাহাতে স্থির থাকে, এমত উপায় করুন। তথাচ যোগবাশিষ্ঠসারে 

জ্ঞানীনাং হৃদয়ঞ্চেৎ কেবলাত্বন্থখোদিতং। সত্ব! সংসারহুঃখাত্ম, কং বাস্তি 
শরণং তদা। মহাশয় আমাদিগকে ত্রাণ ধরন, আমর! নিতান্ত শরণাগত 

হইলাম। 
রাগিণী খাস্বাজ।-__-তাল আড় । 

কে জানে শ্রমন হবে ফিরে ঘরে ন! হবে যেতে। 

মন চুরি করিয়! নিবে আত্মস্থ সাক্ষাতেতে | 
মিথ্য! সর্ব অংস্কার, ক্ষণে হয় ছার খার, 

আ! মরি ঈশ্বরীপদ দেখিলাম স্বীয় আত্মাতে ॥ 

সাধিলেও সাধাযায়, দেখি না দেখি মাতায়, 

মিছে কাধে দিন যায়, বিষয় বিষ 'অশনেতে ॥ 

মহাস্থা করছে রক্ষা, দেহ মোরে জ্ঞানশিক্ষা, 

সহজে সম্পর় কর, তুলি অনহজ হাতে ॥ * 



২৪৮ বেদব্যাম। 
ঠি , 

* « সদানন্দ কয় কি ভয় আছে, গড় কাঁপবান্িরীর কাছে, 

শক 

জ্ঞানধ্যান যুটে'যাবে কালীনাম কীর্তনেতে ॥ 
গীত। ৃ 

মন হরি বলরে। 

এ ছার মিছার স্থখ কেন দেখরে ॥ 

রবে না! পরক্ষণ, তার লাগি এত কেন, উঠযষোগ কর মন, 

ব্রহ্ম প্রাপ্তোদযোগ ছেড়ে 

সুখ দুঃখ দেখনাক, বন্ধমুক্তি কেন দেখ, 

বপন সমান ইহ, সংযোগে সুষ্কলে করে, ॥ 
প্রাপ্তির উপায় শুন, দেহ সন্ধর বারণ, 

বিচারে কররে মন, ব্রঙ্গ সঙ্কল্লেতে করে ॥ 

নাম গুণে জ্ঞান হয়, জপ মন নিঃনংশয়, 

সাধনের সার এই; ইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়ে॥ 
পুষ্পাদি পূজনে তুষ্ট, কখন ন1 হুন ইষ্ট, 

তাহার তুষ্টি সাধন, সমে সমাদর কোরে । 
সদানন্দ এই কর, সকল: সঙ্ধল্প ছাড়, 
যখন যা হয় তাঁইকর প্রারন্ধ ভোগ বিহারে ॥ 

গীত । 

আর কেন জঞ্জালে যাবে মন, 
পেয়েছ পরম নিধি দেহ বন্ধন বারণ” 

নির্জনে অভ্যাস কয়, জিহ্বোপস্থ ভোগ ছাড়, 
স্বমুখে সদ! বিহর এক সুখ সর্বক্ষণ । 

পঞ্চীকরণ বিচারে, দেহ দেহ ভেদ করে, 
কামনা কারণ ছেড়ে বিদেহে কর মরণ ॥ 
পূর্ববভাব এই হয়, সচিব আনন্দময়, 
সদানন্দ যোঁঠাবলে মর্ববদ। স্থিত চেতন । 

দ্বৈত স্থুখেহং যলকে তন্লাগি ভোজন 
করে পরিপাকেস্কুল ত্যাগ হুগ্েদেহের জনম ॥ 



নব-নাটক ২৪৯ 

দেই ম্রসে জায়, সদানন্দ আধার তান, 

বামন! কারণ হয় তাহারি ত্যাঞ্চে নির্বাণ ॥ 

গীত। + 
চেয়ে নাও জেতের পানে । 
ছেলে হলোত কি হলে। ময়েয বিচন উহাই জেনে । 
চক্ষের স্বভাব দেখতে পার, স্বস্বরূপ সদ! নিহার, 
আত্মা ভিন্ন নহে অন্য দৃষ্টান্ত রাখি স্বপনে । 
বষ্টারে ছাড় বিচারে, মায়! ব্রহ্ম যোগে হেরে, 
জাগ্রতে সুযুপ্তি বদি দেখেছ কেহ নয়নে । 

” তবেই মানবে আমার কৃথা, কব না আর তর্ক কথা, 
সিদ্ধান্তে" সিদ্ধান্ত হয়ে অশরীরে বিদ্যমানে। * 
থাকবিরে সদানন্দ মন, ছেড়নাক হেন ধন, 
কামরসে মণ্র হয়ে প্রেমেরস বিসর্জন ॥ * 

সম্পূর্ণ । 

বাঙ্গালায় ধর্ম প্রচারের 

প্রতিবাদ । 
মান্যবর 

শীযুক্ত বেদব্যাস-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু-_ 
মহাশয়, 

এবারের “বেদব্যাসে, পবাঙ্গালায় ধর্ম প্রচার” পাঠে বুঝিলাম, উহ! 
“সাজা+ বাঙ্গলায় সার্বুতৌমিক “গালি প্রচার? | নাম শুনিয়। মনে 

হইয়াছিল, এবার বুঝি বাঙ্গাল! ভাষার কপাল ফিরিয়াছে। এই বঙ্গদেশে 
একে ত ইতিহামের অভাব, তাচ্রাতে বর্ধতব ইহার সাহিত্যে নগণা স্হান 
অধিকার করিয়াছে,_-'বেদব্যাস” বুঝি সেই অভাব পূর্ণ করিলেন ; এতদিনে, 
ব্ছুশতাবী-ব্যাপী যে মহান্ ধর্বিপ্লব তরঙ্গমালা, বহুতরক্ষিনী-তরঙ্গ সিঞিজ 
সরস বঙ্গভূমিকে, প্লাবিত করিয়াছিল-_তাহার ক্রির। প্রতিক্রিয়।-তত্ব বুঝি 

মাতৃভাষায় *বেদব্যান” লিপিবদ্ধ করিলেন । তীই অনি আগ্রছেরই সহিত 
85 উল উতর 

* বাল্যকালের লেখা বলিয়! ভাষার ঈদটাল ত1 থাকিলেও ভাবের গভীরতা থাকায় বথা- 
বধ প্রকাশিত হইল! | 

১৫ 



২৫৬ ধেদব্যাস। 
১] 

স্ুশীতল পানীয় আশার, ইছীর আদ্াস্তে কেবরা মরীচিকারই অনুকরণ করি. 
লাম। স্থুধাকৃূপে অবতরণ করিয়। বিষের গাত্রদাহ মাত্র লাভ হইল। 
দেখিলাম, প্রবন্ধ'ী “ধর্্মান্বোলন ন! হুজু'গের” যমজ ভ্রাত1। তবে পহুভুগেই” 
গাপিগালাজের যে আমেজ লাইয়াছিলাম, প্ধশ্ম প্র্ারে” 'গালি প্রচারের, 

নৈকট্য তাদৃশ দেখিতে পাই নাই । প্রথম গুবন্ধ শিষ্টগণের নিকট যেরূপ হেয়, 
এমন কি প্রতিবাদরূপ মান্ত প্রাপ্তিরও অযোগ্য প্রতীরমান হইয়াছিল, 
স্বিতীয় ছস্মবেশ বশতঃ হঠাৎ সেরূপ স্বণ্য হয় নাই। ওবে “ধর্মান্দোলনের” 
নৈসগিকথ গ্রতিপাদন করিয়! "ভারতে ধর্।ন্দেরলন” শীর্ষক প্রবন্ধ বঙ্গনীবনে 
দেখ! দিয়ছেন। যদিও প্রবন্ধন্বয় “ব্দেবাসের”, কলম্কম্বরূপ, এবং কেবল 
মাত্র পুর্্বকতজ্ঞতা বশতই “বেদব্যাস” প্রবস্ধ দ্ব্নকে স্থান দিহত বাধ্য (?) 
ছইয়াছেন, তথাপে সম্পাদকীর মস্তবযেই অ$পনি প্রবন্ধদ্বয়ের অসারতা, নুরুচি 
ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধত্ব প্রচার করিয়! সম্পাদকোচিত নিরপেক্ষিতা ও.সৎসাহস 
প্রদর্শনই করিয়াছেন। এরূপ ঘনিষ্ঠতা সত্বেও কয়জন সম্পাদক সত্যের 
মর্যাদা পক্ষ করিতে পারেন ? অপি, প্রথম প্রবন্ধে ভারতের প্রকৃত সুহৃৎ 
মহদ্ত্রত শাধুজীবন পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত ্ ীকুক্গানন স্বামী মহোদয়ের প্রতি যে 
নকল অবথা কটুক্তি প্রয়োগ এবং জঘন্য গ্লানি-গ্রচার ছিল, তাহার সমর্থন 
না করিয়া বরং তাহার সদগুণরাশির পরিচয়. প্রদানে, আপনি সাধারণের 
বিশেষ ক্ৃতজ্ঞতা-ভাঙ্গনু হইয়াছেন। আপনার এই মন্তব্য এবং লক্ষ প্রবাসী 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুন্সী প্রচারিত “ক্রীকধানন্দ স্বামী” নামক পুস্তিকায়, 
উক্ত স্বামীজী সম্বন্ধীয় অদ্যাবধি উতিত সমুদায় প্রশ্নের সহ্ত্তরাবলী,--সকল 
প্রকার লন্দেহ-নিরসন পূর্বক তাঁর জীবনের বিমলবিভা! মেঘনির্ম, ক্র চত্দরি- 
কার ন্তায় এরচার করিবে। সমুদ্রমন্থনোডূত হলাহল নীলকঠ ব্যতীত আর কে 
পান করিতে পারিয়াছিল? এই বিপুল ধরব ন্দলনোডৃত সুধা বেবেরই ভোগ্য, 
“জমুরের নহে। আপনি বিষসংহ্থার করিয়া ধন্ধশর্থ হুইলেন। চড়ামণি 
মহাশযরও «“মগুলীকে” যে কটাক্ষ এই প্রবন্ধে ক্র হইয়াছে, “বেদব্যাসে, 
তাহার তীত্র প্রতিঘাদ দেখিণে আরও সুখী হইন্তাম 3 অগতা1 তাহারও 
আম্ষলিক অন্তান্ত বিষয়ের প্রতিবাদ লইয়! আপনার সাদর আহ্বানে সমাহৃত 
হুইলান। আশ! করি, “বেদব্যাস* কোলে শান দিবেন। 

: প্রবন্ধলেখক কহেন, দেশ কাল পাত্র ভেদে একই সামগ্রী নানারূপ ধারণ 
ক্করে।” অপিচ পকর্তার যদ্দি উপাদান বোধ না থাকে, কোথায় কি রোচক 
প্রয়োগে কার্ধ্য সিদ্ধি হইবে তাহ! বদি জান! ন1 থাকে, তাহ! হইলে প্রাণপাত 
করিলেও বে কার্ধের ফঞ্জ বিষর্ষই হইবে। পরস্ত “পরের ভাবে মত্ত হইয়। 
শরকীয় বিষয় যদি দেশে প্রচলিত কর যায়, তাহ। হইলে কখনই জাতির 
উন্নতি হয় না।”* বেশ কথ!। দৃষ্টান্ত ব্বরূপে তিনি মহম্মদীয় ভাবের প্রবর্তন, 



£ , 

বাঙ্গালায় ধর্শপ্রচারের প্রতিবাদ । ৫5. 
১০ 

ষ্টসর্, ্া্মধর্মাির প্রচারের ' কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবন্ল বিদেশীয়. 
ভাব ভারতে প্রচার করিতে গিয়া ভারতীন্ক উন্নতি হয় নাই। এখানেই 
তাহার লেখনী বিশ্রাম করিলে অসঙ্গতি দোষ.হইত না) তিনি তাহার উপর, 
শ্ীচেতন্ত, শ্রীরুষ্ণানন, শশধর, বামরুষ অ।দিকেও বিদেশীয় ভাব প্রচার, 
দোষ, ও উপাদানজ্ঞান-শৃস্ততাঁদোষে জড়াইয। খিচুড়ী পাকাইয়া বলিয়াছেন”, 
শ্রীচেতগ্াদি দেশের উপাদান ব। জাতীয় প্ররুতি বুঝেন নাই, যাহ। বুঝি যানছান,, 
প্রবন্ধ লেখক! যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম লঙ্ঘন দোষ দিতে যাও ইহাতে তবে বর্ণ": 
ধর্মের প্রধান প্রচারক “চুড়ানণিকে” কেন জড়াও ? তাহ! যাঁদ ন! হয় 
তবে কি বপিনে চাও; এই সকল মগাত্মারই প্রচার ব্যর্থ? পাঠক! একবার 
লেখকের ক! শুনুন, «সোণার চৈতনা প্রভূ প্রাণ দিয় পারিলেন সা, রাজা 
রামমোহন বুদ্ধ ও ঢতুরতার় প্রারিলেন না, দেবেজ্্রনাথ বিলাস ছাড়িয়া, 
পারিলেন না, কেশবচন্দ্র অসাধরণ বাকৃশক্তিবলে পারিলেন ন।, দয়ানন্দ জীৰম 
উৎসর্গ করিয়] পারিলেন ন, শ্রীকষ্প্রস্ন সকল: ভুলিয়াও পারিলেন না) 
পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি শীকান্নভোজী হইয়।ও. পারিলেন না?” আর. 
যাহা পারিব,উপাদানতত্বজ্ঞ অন্দর? কি ধৃষ্টতা !! কথাটা কি জানেন-- 
রোগভেদে একই বাক্তিতে যেমন $ষধ ভেদের, প্রপ্লোজন হয়, অথবা একস 
রোগের অবস্থা বা উপসর্গ ভেদে যেমন অন্পানমের তারতম্য করিতে হয়,-- 
ধর্দজগতের অব্ন্থাভেদে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ওষধু ,লইয়! এক এক জন 
ভববৈদ্য আসিয়াছেন। যখনকার যেরূপ কার্যা, যখন যেরূপ অভাব, তখন- 
কার ব্যবস্থ। তদনুরূপই হুইয়াছে। তান্ত্রিক সকা'ম ষট্কর্দবহছুল, গুফ ন্যায়াদির 
কুতর্ক-মলিন ঘষে কালের তামস গতি রোধ জন্য সবগুণের উৎন মহামস্ত 
হরিনাম প্রচারে ও ভক্তির বন্যায় অনাচার-জাত্যভিমানাদি ভসাইয়! লইয়া 
যাওয়া প্রয়োন হুইয়াছিল,_সেই কালের ব্যবস্থা আর বর্তমান কালের : 
ব্যবস্থা কখনও এক নহে হইতেও পারে না| কারণ-_ প্রকৃতি ভ্রিগুণমন্্ীা 
প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে এক ;এক গুণের প্রাধল্য এক এক. কালে শট হইয়া 
থাকে। এককালে সব্বাঞ্রক্য রজো ৪ তমের মুছুত1 ;-_-তাহ1 সত্যযুগনামা- 
ভিহিত। অন্য কালে রজোগুণের আধিকা ইত্যাদি। আবার এক এক 
যুগেই অবাস্তরভাবে প্রতোক গুঃশর পর্যযার় ক্রমে প্রাবলা দেখিতে গাই। 
এই হেতু এই কলিযুগেও বিভিন্ন গুণের প্রাবল্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখিয়াছি 
এই অন্ত ভারতীয়, প্রকৃতি. এক. হইলেও গুণভেদে ব্যবস্থা বা অন্ুপান-তেছ 
লক্ষিত হইয়াছে । অন্থপান ভেদ দেখিয়। প্রকৃতিজ্ঞান-রাকিতা ভ্রমে পড়িও 
না। পরস্ত আবার একই কালে এক অঙ্গের চিকিসায় বে বাবস্থ। হইরে), অপ্ত 
অঙ্গের চিকিৎসায় সে বাবস্থাখহইবে ম1) এককালে একই রোগীর 
চক্ষুরোগ ও উদয়ের রোগ হইলে উভয়ের ওষধু এক হইব না ;£ এসকল 
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কুঝিতে হুইজজবএ কিন্তু এই গুণভেদ কি ? গ্রকৃতির ক্রিয়াশক্তির অবস্থা বা 

প্রকাশ তেব্বমাত্র। বিজ্ঞানের শাবান ধর্প্রচার তত্ব, যা ক্রিয়! ও প্রতি- 

ক্রিয়। নামে অভিহ্িত। “এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তত্বই, ধর্মান্দোলনের প্রাণ । 
ভ্ড়জগতেই যেরূপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার লীলা খেলা দেখ! যায়, অধাত্ম- 
রাঙ্গযেও তেমনি । জড়জগতে যেমন তাপশক্তির অিক্রির! হইলে, শৈতা- 

শক্তির গ্রুকাশ দেখিতে পাই, জড়জগতে বেমন গ্রীন্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর 
শরৎ, শরতের পর হেমন্ত শীতাদি খতুভেদ, এ ক্রিয়াতত্ব প্রচার করে মাত্র ; 
অধ্যাত্ম জগতে ও তেমনি মানব সমাজে একজাতীয় ভাবের প্রাবুল্য দেখিলে, 

বিপরীত গ্রক্কৃতিন্াব আসিয়া তাহার সংশোধন করে-_ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই 
ইহ! জানেন। জত্তজগতে যেমন পৃতিগন্ধময় মলিন বাম্পরাশি কোন প্রদেশ 
সমাচ্ছন্ন করিলে, অমনি কিজান কোথ। হইতে ঝটিকার্দি উত্িত হইয়া, 

তাহ! উড়াইয়া লইয়] যায়; আধ্যাত্ম অগতেও ত্রেমনি অত্যাচার, স্মেচ্ছাচার, 

স্বার্থপরতা, অজ্ঞানতা, অনাম্ধীর, আদির মলিন আচরণে সমাজ-হৃদয় সমাচ্ছপ্ 

হইলে. প্রকৃতির কোন্ গুহ্াগর্ভ হইতে বৈরাগ্য বিবেক ও জ্ঞানের প্রবল 
বাত্যা আসিয়া! শতাব্ঞ্চিত মলিনতারাশি কিজানি কোথায় উড়াইয়। 

লইয়! যায়। মন্দাকিনীর বিমল বাঁরিধার! বায়ুস্তর ভেদ করিয়া বাযুদেহের ধূলা- 
রাশি বিধোত্ত ও তরুণতাপ-সন্তপ্র-ধরিত্রীর বিশুফ হৃদয়ের তাপ ও শুক্ষত! 

হরণ করিয়!তটিনী-তরঙ্ন ভঙ্গে খেলিতে থেলিতে যখন সাগরসঙ্গমে সমাগত 
হয়, তখন যেমন তাহার সেই ম্বচ্ছত। থাকে না, যেমন কিছু "আবিল হইয়া, 

*স্ভু ; অধ্যাত্ম জগতে ও আবার জ্ঞান বৈরাগ্যার্দিব কিছুকাল ব্যাপীক্রিয়া 

চলিলে,'& সকল শক্তি যেন ক্ষীণপ্রত হইয়! গড়ে«পার্থিব ভাব যেন তাহাকে 
আবিল করিয়া তোলে, আবার প্রতিন্তি্ার প্রশপ্নোজন হয়। তখন হয়ত 

জ্ঞানবৈরাগ্যের নিশ্চেষ্টতা ও শুফত! সংশোধূন জন্য সেই গুহা গর্ভ হইতে 

নূতন প্রতিক্রিয়। প্রবাহ হয়। তখন হয়ত নিষ্ষাম সেবা, €্রম ও ভক্তির 

জুধাধারায় ধর! নব-জীবন লাভ করে। এইরূপে জগতে ক্রিয়া ও গ্রতিক্রিয়া- 

জ্রঙ্গ নিত্যকাল ধরিয়া চিয়াছেে। স্ৃষ্িস্থিতি লয়_ইহাও ত ক্রিক ও 

প্রতিক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। লয়ের প্রৃতিক্রিয়। হৃষ্টি,. স্থষ্ি-প্রাবল্য ও 

 লয়ের সুচনা! লইত্বা। স্থিতি) আবার তাহারই প্রতিক্রিয়। লয়। আবার 



বাঙ্গালায় ধর্মপ্রচারের প্রতিবাদ । ২৫৩ 

একই কালে হয়ত এই বিশ্বে একাংশে স্থিতি, অপরাংশে লয়* চলিতেছে, 

বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই ইহা! জানেন। এই ক্রিয়া প্রতিক্রির] চকু নিরস্তর বিঘৃর্ণিত 
হইতেছে ; তাই নারাসরণ চক্রধর। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তত্ব সনাতন 

ধশীবিধি। 'ইহাঁকে হুজুগ বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে যাঁওয়ৰ 
বাতুলতা! মাত্র | * এই ক্রিয্না প্রতিক্রিয়ার এক একটী গ্রকাশককে 
জগতে ধর্মপ্রচার বলিয়াছে।__-কোনও ধন্মান্দোলনই এ্রশী নিক়স-বহিভূতি 
নহে । সকলই তাহার অলৌকিক বিধানাস্তর্গত। এই জগতে একই কালে 
ইউরোপে লুগার,পঞ্চনদে নানক, বঙ্গভূমিতে শ্ীচৈতন্যের প্রচাররূপ জগঘ্যাপী 
বিশাল প্রতিক্রিয়া তরঙ্গ, তত্বত্র ইতিহাসবিদ অবগত আ্াছেন। একই 
কালে কর্মজ্ঞান ভক্তির প্রিধার! বহিয়। জগৎকে পবিল্রতর করিয়াছিল। 
তুমি কি বলিতে চাও, এই ত্রিধারা হুজুগ মাত্র? সেই ইহুদীতৃমিতে এক 
ইহুদী যুব! দ্বাদশ জন ইতর শ্রেণীর লোকের মধো ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের 
পুত্রভাবরূপ যে অমৃত বিতরণ করিয়াছিলেনঃ তাস্ার প্রভাব কি নাই বলিতে 

চাও? রক্তবীজবংশের ন্যায় আজি যে খৃষ্টী়গণ যীশুর পবিত্র শোণিতবিন্দৃ- 
সমাশ্রযে জগৎ ছাইক্স! ফেলিলঃ_তাহা কি হুজুগের ফল? আর এ আরব 
দেশের পর্বত গুহাঁয় বসিয়া অনশনে মহাতপন্তায় এ আরব-প্রবর ঘে একেসবর 
বাদ ও মানবের দাস্তভাব লাভ করিয়! সেই রত্ব বিলাইবার জন্য জন্মভূমি 

ত্যাগ করিয়া! গেলেন,__যে ধর্দ্ববীরে ধর্মোন্মাদে চীনপ্রাস্ত চুইতে আট- 

লাপ্টিকোপকূল: পর্যান্ত উন্মত্ত হুইয়! উঠিয়াছিলঃ তাহ! কি হুজুগ? আর এই 

ভারতে কম্ম-ফলতন্ব, সর্ধবজীবে দয়! এবং তত্ববিচারের যে প্রবল প্রতাব' 
কপিলবস্তর রাজকুমারকে প্রীথের ভিখারী করিল,-যে বিচারতরঙ্গে *পৃথিবীর 

একতৃতীয়াংশ মানব আহ যুবরাজ সিদ্ধার্থের পূজক, _তাহ! কি হুজ্ুগ, তাহা! 

কি ব্যর্থ? এই কন্তাকুমারিক! হইতে ধবলগিরি পর্যযস্ত, “অয়গদাধর হর, হর, 

জয় হাষীকেশ দামোদর+ “জয় গণপতি বিষ্ব হর” “জয় জগদস্থে ব্রিলোক- 

তারিরি” “জয় দিবাকর তমোহর+-_আদি বিংশকে।টীক বিনিংল্যত-মহা মন্ত্র 
ধ্বনির পুরশ্চরণ সঙ্গীত ভারতাকাশে আজিঃপ্রতিপ্্ীনিত-হইতেছে--তাহ! কোন্ 

হুজুগের ফলে জান ? এ যে শক্কর্োপম সমাধি শীতল আনন্দময় মূর্তি, মুণ্ডিত- 
মস্তক ব্রাহ্মণ যুব! দণ্ডকরে বৌদ্। কুতর্ক-জাল ছেদ করিয্া! ভারত গরদক্ষিণ 
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করিতেছেদ') ঘোর নাব্তিক্যের অমানিশ! নাশ করিরা এযে সনাতন ধর্শে 

তরুণ অরুণ দেখ! দিয়াছে-ডউহা এ মহাপুরুষের “হজুগ” ব! প্রচার ফলে? 
আর যে ককুণাময়ের কুপায় মূর্তিমতী তক্তি আমনিয়। হরিনামের বন্ায় 
কাজলা ভাসাইয়াছিল, তাঁত! কি ব্যর্থ? ক্রিয়া! প্রতিক্রিয়া অচ্ছেদ্য 

এই সকল বিপুল“্রচারেই” প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। 
তাই বঞ্ষিয়া কি এ সকল প্রচার ব্যর্থ বলিতে হইবে? যে এশী-নিয়মে 

প্রচার; দেই নিয়মেই প্রতিক্রিয়া। কোনটাই বুথ! নহে। তত্ব দশায় 
পবিত্র দৃষ্টির নিকট সকলই মঙ্গলময়ের মঙ্গল করপ্রদত্ত প্রসাদ.। মূর্খ তুমি, 

তাই সকলই ধীলাগালির উপযুক্ত ঠাওরাইলে । মেখানে অজ্ঞানী বিশৃঙ্খল! 
দেখে, জ্ঞানী সেখানৈ শৃঙ্খল! দর্শন ধর্ম প্রচারের পর্ধ্যায় করেন'। ্ 

অনন্তর্ূপে একই ভগবান্ লীগ! করিতেছেন ; কালক্রমে এই মহান সত্যা- 
রষ্ট হইয়! যখন হিন্দু দেবদেবীব স্বাতস্ত্র নিদ্ধারণ করিয়। পরস্পর দ্বেষ হি-ন। 
করিতে লাগিল, _-তাহধর নই জম বিনাশ জন্ত ভগবান্ এ দেশে প্রতিমী- 

বিদ্বেষী ঘোর একেশ্বরবাদ্দী মহম্ম্রদীক্সগণকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে 
জ্ঞানাধিক্য 'ও বিশ্বাস.ভন্তি আদির স্বল্পতা দেখিয়া থুষ্টীয়গণ বিশ্বাসের ধর্ছ 

লইয়া এখানে আগমন 'করে। মহচ্মদীয় একেশ্বরবাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় 

একেশ্বর বাদ. আদিব্রাঙ্গলমাজ নামে প্রকাশিত হয় ,--এবং খুষ্টীয় বিশ্বাস- 

বাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমমাজের অভ্যুদ্য়ও কেশব পুজা । 
রামমোহনের একেশ্রবার-শাস্ত্রীয় অদৈতবাদের প্রাতিচ্ছায়! 'দেখাইবার জন্ত 

শ্থিয্নসফী বা তত্ববিদ্যার অভ্যুদয় । এবং ভক্তি ওক্ডান মিশ্রিত কৈশব ব্রহ্গ- 
বাদকে "শাস্ত্রীয় উপাসনাতত্বে পরিণত, করিবার জজন্ত ভারতবর্ধায় আর্য 
প্রচারিণী সভার উদ্দয়। উপাঁপনা-শীল হইতে গেলে প্রথমে সদাচার ও 
নিঙ্যকর্শের প্রয়োজন, তাই চূড়ামণি মহাশয়ের বিপুল প্রচার । কদাচারী 

হিন্দু সস্তানকে নিষ্ঠবান্ করিতে চূড়।মণি মহাশয়ের স্ায়-_-“তর্কচূড়ামণি”, 

গু স্বধর্নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যডীত আর কেহ পারিত না । কুতকাণ ও অবিশ্বীনীকে 

স্বধর্থ্ে বিশ্বাসী করিতে বে কুটতৃর্ক জালের প্রয়োজন এবং স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা 
যে আচারশিক্ষ! দিতে হইতে-_তাহ! জানাইবার জন্ত যেন চক্রধর ভগবান্ 
চুড়ামণি মহা “রকৈ তর্কচূড়ামশি আখ্যা ও ষণ-দক্াছিলেন । কিনব পুছে 
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হিন্দু আবার কর্ম কিপ্লিতে করিতে কর্মাভিমানীও জাত্যভিমানীন্হইয়া রর 

বিমুখ হয়, পাছে সরস বাঙ্গালী-হৃদর় গু বিজ্লনালোচনায় উষ্ণতার বিশু 

হইয়া! যায়, আস্মজ্ঞনের অভিমাননাশিনী, মহাশাজ ও ভগবত প্রেমের 
সধানির্বপিণীর আধার করিয়া! অবধূত শিষ্যকে জগতে হুরিভক্তি প্রচার 

জন্য শ্রীরুষ্ণানন্দ আখ্যা প্রদ্ধান করেন। কলিকালে ছুইটী আশ্রম__গাহন্্য 
ও সন্ন্যাস । গাহ্স্থ্াশ্রম বর্ণ-ধর্মের উপর স্থাপিত। তাহার রক্ষ! জন্ত,চূড়ামর্তি- 

মহাশয়ের প্রচার; আর সন্ন্যাম ও ভগত্তক্তিলাভ জন্য শ্রীকষ্জাননের প্রচার-_ 

এই দ্বিবিধ শৃক্তি ভারতে কার্য করিতেছে । বাঙ্গালী বিশেষরূপে বন্রশ্রমধন্ম- 
ভরষ্ট হইয়াছে ; তাই চূড়যামণি মহাশয়ের প্রচার বাঙ্গল। দেশ ল্ইয়া। ভারতের 

অগ্ঠান্ত প্রদেশে ত্রষ্টাচার তারদশ তীব্র নহে। বিশেষতঃ ভক্তি ও সন্ন্যাস কিন্দু 

মাত্তেরই সাধারণ সম্পত্তি, বর্ণধর্ম জাতিগত সম্পত্তি, তাঁই দেখি, শ্রীকষ্ণানন্ 

নমুদা অর্ধ্যাবর্ডের প্রচারক । চুড়ামণি বাঙ্গালী গৃহস্থের নিজন্ব ও গুরুকলপ, 

যে হেতু প্রক্কত ব্রাহ্মণ ) প্রীকুষ্ণানন্দ আধ্যারত্তবাসীর*হদয়রত্ব, যে হেতু ভক্ত 

ও সন্্যাসী। শ্ত্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যতদিন বৈদ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ পুজ। ও 
বণ ধর্ম পালন করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী হইয়। জুতিকুল হারা ইয়া, সর্বব- 
বর্ণবন্দ্য হইয়াছেন) কারণ, ব্রাহ্মণ বর্ণ গুরু, সন্ন্যাসী আশ্রম গুরু । আ্রীকষ- 

চৈতন্তের গুরু শ্রুযুক্ত ঈর্বরপুরী পূর্বাশ্রমে বৈদ্য ছিলেন, জানন1,কি ? তবে 

ব্রাহ্মণ গুরু বলিয়! শ্রীকষ্ানন্দের দোষ দাও কেন? আক্কষ্ণানন্দুকে লন্গ্যাস- 

দান যদি শান্ত্রীয্কন। হইয়! থাকে, তবে দোষ কি শ্রীকষ্ণানন্দের? শ্রাঙ্গণেতর 

(ক্ষত্রিয় জাতি হইবে) জ্ন্্যাসী হংসঙ্গীকে বিখ্যাত স্বামী বিশুদ্ধানন্জী ৬৭ : 

সন্যান দিয়াছেন, তাহ! কিঅশাস্ত্রীয় ?যত শাস্ত্জ্ঞ তুমি আর আমি ? 

অনন্তলীপাময়ী অঘটন-ঘর্টন-পটার়সী মা যোগেশ্বরীর সুরম্য মন্দিরে সেবায়েৎ- 
রূপে থাকিলে এবং মার বিভৃতি স্বরূপিণা মাতৃমগ্ডলীতে বসির! মার “কথ! 

কহিলে যদি সন্নযাসীর সন্ন্যাস ঘায়, আমরা অভিশাপ দান ক্র আজই যেন 
ভারতের সমুদয় সন্গ্যাসী প্ররূপ ভ্রষ্ট হয়! জানিত শ্রীকুষ্ঃপ্রসন্র নিজ 

স্কারাদি সহব ছুদিন অন্তর্থিত হইয়াছেন? তাহার টম্মস্তুপে দিব্য তেজপূর্ণ মার 
ছেলে খেলা করিতেছে । ধাহারা শ্রফ প্রসঙ্নে ডূবিয়াছিলেন, তাহার! 

জশকৃষ্ণানন্দকে চিনিতে রা । বিক্ৃত-মন্তিষ্ষের মলিন সংস্কার রাশি 
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লইন! অন্নিসমুজ্জল ধোগেম্বরীর নয়ন মণির নিকট অগ্রর হইও ন!।--সাধু- 

হদয় ব্যতীত পাধু চিনিতে কেছু পারে ন।-_ছায়াভক্ত ছায়া কখনও কায়ার 
সন্বা লাত করে ন1। আধ্যধর্ধপ্রচারিণী সভার নিযনাবলী মধ্যে এইরূপ 

। একটা নিয়ম ছিল যে, এ সভার বৃত্তিভোগী (বেতনভোগী নহে) 

গ্রচারকগণ আহারীয় ও পরিধেয় ব্যতীত অন্ত যাহ! কিছু পাইবেন, তাহা 
সভারই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে । এই নিয়মের লঙ্ঘন সংঘর্ষে চুড়ামণি 
মহাশয় কর্তৃক সভার বৃত্তিত্যাগ । তবে তিনি শুত্রবুত্তি (বেতন ) লইয়। কার্ধ্য 
করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ইহাইমাত্র জানাইয়্াছিলেন ) সভার অষ্পর্ক ত্যাগ 
করেন নাই ):৬খং স্বীন্ন ব্রত ত্যাগও করেন নাই * তাহার অগ্পদিন পরে. 
শ্রীকঞানন্দও সভার সম্পাদক্ত্ব ও আর্থিক অম্পর্ক ত্যাগ করিলেন, তাহা! 

তাহার ঘন্াম আশ্রম গ্রহণের বিরোধী হইল বলিয়া! । এই মহামুতব দ্বয়ের 

মধ্যে বিরোধ কখনও নাই ও হইবেও ন1। , প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষেত্রে 
স্বাধীনভাবে এখনও কাধ্য করিষ্ডেছেন। একের ক্ষেত্র বর্ণধর্ম্ম, অপরের 

ক্ষেত্র সাধন ধর্ম । এই উভয়বিধ কার্ধ্যই বর্তমান বিধানাত্তর্গত, ইহার 

মধ্যে বৈষম্য দর্শন ত্রান্তিমাত্র। কোন্ কালে প্রচারকগণের 'নিহ্রগণ ছিল ন। ? 

শ্রীশক্কর ও শ্রীচৈতন্ত সাঙ্গোপাঙ্গ বেষ্টিত হুইয় প্রচার করিতেন । তাহারদ্বার! 

তাহাদের কার্ধ্ের সহায়ত! হইত মাত্র। পিতা দেহের জনক, গুরু আত্মার 
জনক । তাই শাস্ত্রে পিতৃদত্ত নামাপেক্গ গুরুদত্ত নামের গৌরব । ইহাই 
শ্ি্রানকুন রীতি । দিদ্ধার্থ অপেক্ষ! বুদ্ধ নাম, নিমাই অপেক্ষা চৈতন্ত নাম 
কি বেশী প্লিচারিত নহে? এই সকল চর্বিত চর্বণ আর কত করিব? আমর! 
বর্তমান .কালে হিন্দু নামে পরিচিত হইবার হেতৃতবত এই মহাপুরুষ-ছয়কে 
ইতিমধ্যেই যে সমাদর করিতেছি, তাছাতে মন্ীত্তিক লজ্জিত ন!'হুইয়! সেই 
বিষোদখারের জন্ত সংবাদ-পত্রের আশ্র স্রীহণ কতই বিড়ম্বন!? হা বিফ | 

স্বাযাদের । 












